
Lp.
Oznaczenie 

kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji

Symbol 

cyfrowy 

zawodu 

Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną 

kwalifikację

1. MOT.01
Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów 

samochodowych
721306 Blacharz samochodowy

2. MOT.03 Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych 713203 Lakiernik samochodowy

3. MOT.04
Diagnozowanie, obsługa 

i naprawa  pojazdów motocyklowych
723107 Mechanik motocyklowy

4. TLO.02
Obsługa operacyjna portu lotnicznego i współpraca ze 

słuzbami żeglugi powietrznej
315406 Technik lotniskowych slużb operacyjnych 

5. MOT.02
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych 

systemów pojazdów samochodowych 
741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

6. MOT.05
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów 

samochodowych
723103 Mechanik pojazdów samochodowych

7. MOT.06
Organizacja i prowadzenie procesu obslugi pojazdów 

samochodowych
311513 Technik pojazdów samochodowych

8. AUD.03 Budowa i renowacja fortepiananówi pianin 311945
Technik budowy 

i strojenia fortepianów i pianin

9. AUD.04
Strojenie i korekta fortepianów 

i pianin
311946

Technik budowy 

i strojenia fortepianów i pianin

10. GIW.03 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową 811102 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

11. GIW.07
Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą 

odkrywkową
311701 Technik górnictwa odkrywkowego

12. BUD.05 Wykonywanie robót kominiarskich 713303 Kominiarz

13. BUD.26 Wykonywanie robót zduńskich 711203 Zdun

14. BUD.02 Wykonywanie robót ciesielskich 711501 Cieśla

15. BUD.03 Wykonywanie robót dekarskich 712101 Dekarz

16. TKO.05
Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji 

elektrycznej
311302 Technik elektroenergetyk transportu szynowego

17. TKO.06 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego 311302 Technik elektroenergetyk transportu szynowego

18. TWO.01
Wykonywanie robót regulacyjnych 

i hydrotechnicznych
711701 Monter budownictwa wodnego

19. TWO.04
Organizacja robót związanych z regulacją cieków 

naturalnych oraz budową urządzeń wodnych
311205 Technik budownictwa wodnego

20. TKO.02
Montaż i eksploatacja urządzeń 

i systemów sterowania ruchem kolejowym
311407 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

21. TKO.01
Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i 

podtorza
711603 Monter nawierzchni kolejowej

22. TKO.03

Organizacja robót związanych 

z budową 

i utrzymaniem dróg kolejowych 

311220 Technik budownictwa kolejowego

23. TKO.04

Organizacja robót związanych 

z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów 

inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania 

311220 Technik budownictwa kolejowego

24. TWO.07
Pełnienie wachty morskiej 

i portowej
315214 Technik nawigator morski

25. RYB.03
Pełnienie wachty morskiej 

i portowej na statku rybackim
315215 Technik rybołówstwa morskiego

26. TLO.01
Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia 

awionicznego i elektrycznego statków powietrznych
315316 Technik awionik

27. TLO.03
Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji 

oaz zespołu napędowego statków powietrznych
315317 Technik mechanik lotniczy
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