LP

Branża

Oznaczenie
kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

1

CHM.01.

Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych

2

CHM.02.

Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu
chemicznego

3

branża
chemiczna

CHM.03.

Przygotowywanie sprzętu, odczynników
chemicznych i próbek do badań analitycznych
Wykonywanie badań analitycznych
Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja
zadań w ochronie środowiska
Organizacja i kontrolowanie procesów
technologicznych w przemyśle chemicznym

4

CHM.04.

5

CHM.05.

6

CHM.06.

7

CES.01.

Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu
ceramicznego

CES.02.

Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu
szklarskiego

9

CES.03.

Organizacja i kontrolowanie procesów w
przemyśle ceramicznym

10

CES.04.

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze
szkła

11

BUD.01

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

12
13
14
15
16

BUD.02.
BUD.03.
BUD.04.
BUD.05.
BUD.06.

17

BUD.07.

18

BUD.08.

19

BUD.09.

Wykonywanie robót ciesielskich
Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich
Wykonywanie robót kamieniarskich
Wykonywanie robót kominiarskich
Wykonywanie izolacji budowlanych
Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy,
konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji
przemysłowych
Montaż konstrukcji budowlanych
Wykonywanie robót związanych z budową,
montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji
sanitarnych

20

BUD.10.

21

BUD.11.

22

BUD.12.

23

BUD.13.

24 branża
budowlana
25

BUD.14.

26

BUD.16.

27

BUD.17.

8

branża
ceramicznoszklarska

BUD.15.

Wykonywanie robót związanych z montażem
stolarki budowlanej
Wykonywanie robót montażowych,
okładzinowych i wykończeniowych
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót
ziemnych i drogowych
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz
sporządzanie kosztorysów
Organizacja robót związanych z budową i
utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz
Wykonywanie robót związanych z budową,
montażem oraz
Organizacja i dokumentacja robót związanych z
budową, montażem oraz eksploatacją sieci i
instalacji gazowych

28

BUD.20.

Organizacja robót związanych z budową,
montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji
sanitarnych

29

BUD.21.

Organizacja i prowadzenie robót związanych z
budową obiektów inżynierii środowiska

30

BUD.22.

Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

31

BUD.23.

Wykonywanie i renowacja detali
architektonicznych

32

BUD.24.

Prowadzenie prac renowatorskich elementów
architektury

33

BUD.25.

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów
robót wykończeniowych w budownictwie

34

BUD.26.

Wykonywanie robót zduńskich

35

SPL.01.

Obsługa magazynów

36

SPL.02

Obsługa podróżnych w portach i terminalach

SPL.03.

Obsługa ładunków w portach i terminalach

38

SPL.04.

Organizacja transportu

39

SPL.05.

40

TLO.01.

branża
41 transportu
lotniczego

TLO.02.

Obsługa operacyjna portu lotniczego i
współpraca ze służbami żeglugi powietrznej

42

TLO.03.

Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego
instalacji oraz zespołu napędowego statków
powietrznych

43 branża
transportu
44 drogowego

TDR.01.

Eksploatacja środków transportu drogowego

TDR.02.

Organizacja przewozu środkami transportu
drogowego

45

TKO.01

46

TKO.02.

47

TKO.03.

branża
37 spedycyjnologistyczna

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i
kontrahentów
Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia
awionicznego i elektrycznego statków
powietrznych

50

TKO.06.

51

TKO.07.

Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni
kolejowej i podtorza
Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów
sterowania ruchem kolejowym
Organizacja robót związanych z budową i
utrzymaniem dróg kolejowych
Organizacja robót związanych z budową i
utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych
Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz
trakcji elektrycznej
Montaż i eksploatacja środków transportu
szynowego
Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

52

TKO.08.

Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

53

TWO.01.

Wykonywanie robót regulacyjnych i
hydrotechnicznych

48
49

branża
transportu
kolejowego

branża
transportu
wodnego

TKO.04.
TKO.05.

TWO.02.

Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi

TWO.03.

Wykonywanie i montaż elementów kadłuba
jednostek pływających

56

TWO.04.

Organizacja robót związanych z regulacją cieków
naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

57

TWO.05.

Organizacja budowy, remontu i modernizacji
kadłuba jednostek pływających

54
55 branża
transportu
wodnego

Nazwa zawodu w którym
wyodrębniono kwalifikację
Operator maszyn i urządzeń do
przetwórstwa tworzyw sztucznych
Operator urządzeń przemysłu
chemicznego
Technik technologii chemicznej
Technik analityk
Technik analityk
Technik ochrony środowiska
Technik technologii chemicznej
Operator urządzeń przemysłu
ceramicznego
Technik ceramik
Operator urządzeń przemysłu
ceramicznego
Technik technologii szkła
Technik ceramik
Technik technologii szkła
Betoniarz-zbrojarz
Technik budownictwa
Cieśla
Dekarz
Kamieniarz
Kominiarz
Monter izolacji budowlanych
Monter izolacji przemysłowych
Monter konstrukcji budowlanych
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Monter stolarki budowlanej
Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie
Murarz-tynkarz
Operator maszyn i urządzeń do
robót ziemnych i drogowych
Technik budownictwa
Technik budowy dróg
Technik gazownictwa
Technik gazownictwa

Technik inżynierii sanitarnej
Technik inżynierii środowiska i
melioracji
Technik inżynierii środowiska i
melioracji
Technik renowacji elementów
architektury
Technik renowacji elementów
architektury
Technik robót wykończeniowych w
budownictwie
Zdun
Magazynier-logistyk
Technik logistyk
Technik eksploatacji portów i
terminali
Technik eksploatacji portów i
terminali
Technik logistyk
Technik spedytor
Technik awionik
Technik lotniskowych służb
operacyjnych
Technik mechanik lotniczy
Kierowca mechanik
Technik transportu drogowego
Technik transportu drogowego
Monter nawierzchni kolejowej
Technik automatyk sterowania
ruchem kolejowym
Technik budownictwa kolejowego
Technik budownictwa kolejowego
Technik elektroenergetyk
transportu szynowego
Technik elektroenergetyk
transportu szynowego
Technik transportu kolejowego
Technik transportu kolejowego
Monter budownictwa wodnego
Technik budownictwa wodnego

Monter jachtów i łodzi
Monter kadłubów jednostek
pływających
Technik budowy jednostek
pływających
Technik budownictwa wodnego
Technik budowy jednostek
pływających

