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BRANŻA DZIEDZINA NAZWY ZAWODÓW 

Branża 

audiowizualna 

(AUD) 

Budowa i strojenie 

fortepianów i pianin 
Technik budowy i strojenia fortepianów 

Fotografia 
Fotograf 

Technik fotografii i multimediów 

Produkcja filmowa  

i telewizyjna 
Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej 

Realizacja nagrań  

i nagłośnień 

Technik realizacji nagłośnień 

Technik realizacji nagrań 

Branża 

budowlana 

(BUD) 

Budownictwo 

wodne  

i melioracje wodne 

Monter budownictwa wodnego 

Technik budownictwa wodnego 

Technik inżynierii środowiska i melioracji 

Dekarstwo,  

blacharstwo  

i ciesielstwo 

Blacharz 

Cieśla 

Dekarz 

Technik dekarstwa 

Drogownictwo 

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych  

i drogowych 

Technik budowy dróg 

Geodezja Technik geodeta 

Instalacje sanitarne, 

grzewcze i gazowe 

Monter sieci i instalacji sanitarnych 

Technik inżynierii sanitarnej 

Technik gazownictwa  

Izolacje 

przemysłowe 

Monter izolacji przemysłowych 

Technik izolacji przemysłowych 

Kamieniarstwo Kamieniarz 

Kominiarstwo Kominiarz  

Prace budowlane  Betoniarz-zbrojarz 
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Monter izolacji budowlanych 

Monter konstrukcji budowlanych 

Murarz-tynkarz 

Technik budownictwa 

Prace 

wykończeniowe 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych  

w budownictwie 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie 

Renowacja 

elementów 

architektury 

Technik renowacji elementów architektury 

Stolarka budowlana 

Monter stolarki budowlanej 

Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 

Przemysł targowo-

wystawienniczy 

Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych 

Technik obsługi przemysłu targowo-

wystawienniczego 

Zduństwo  

i kominkarstwo 
Zdun 

Branża 

ceramiczno-

szklarska (CES) 

Przemysł ceramiczny 

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 

Technik ceramik 

Zdobnik ceramiki 

Przemysł szklarski 

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 

Technik technologii szkła 

Branża 

chemiczna 

(CHM) 

Ochrona środowiska  

i gospodarka 

odpadami 

Technik ochrony środowiska 

Przemysł chemiczny 

Operator urządzeń przemysłu chemicznego 

Technik analityk 

Technik technologii chemicznej 

Przetwórstwo 

tworzyw sztucznych 

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa 

tworzyw sztucznych 

Branża 

drzewno-
Papiernictwo Technik papiernictwa 
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meblarska 

(DRM) 

Przemysł drzewny  

i meblarski 

Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 

Pracownik pomocniczy stolarza 

Stolarz 

Tapicer 

Technik technologii drewna 

Wikliniarstwo Koszykarz-plecionkarz 

Branża 

ekonomiczno-

administracyj

na (EKA) 

Administracja  

i prace biurowe 

Technik administracji  

Technik prac biurowych 

Archiwistyka  Technik archiwista 

Ekonomia  

i rachunkowość 

Technik ekonomista 

Technik rachunkowości  

Technik usług pocztowych i finansowych 

Branża 

elektroenerge

tyczna (ELE) 

Chłodnictwo i 

klimatyzacja 
Technik chłodnictwa i klimatyzacji 

Elektryka 

Elektromechanik 

Elektryk 

Technik elektryk 

Energetyka Technik energetyk 

Energetyka 

odnawialna 
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

Transport bliski Technik urządzeń dźwigowych 

Branża 

elektroniczno-

mechatronicz

na (ELM) 

Automatyka 

przemysłowa 

Automatyk 

Technik automatyk 

 

Robotyka Technik robotyk  

Elektronika Elektronik  
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Technik elektronik 

Mechatronika 

Mechatronik 

Technik mechatronik 

Branża 

fryzjersko-

kosmetyczna 

(FRK) 

Fryzjerstwo  

Fryzjer 

Pracownik pomocniczy fryzjera 

Technik usług fryzjerskich 

Kosmetyka 

i podologia 

Technik usług kosmetycznych 

Podolog 

Branża 

górniczo-

wiertnicza 

(GIW) 

Geologia i górnictwo 

otworowe  

Górnik eksploatacji otworowej 

Technik geolog 

Technik górnictwa otworowego  

Technik wiertnik 

Wiertacz 

Górnictwo 

odkrywkowe 

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż  

Technik górnictwa odkrywkowego 

Górnictwo 

podziemne  

rud metali  

i surowców 

mineralnych 

Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż 

węgiel kamienny 

Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż 

węgiel kamienny  

Górnictwo 

podziemne  

węgla kamiennego 

Górnik eksploatacji podziemnej 

Technik górnictwa podziemnego 

Przeróbka kopalin 

stałych  

Operator maszyn i urządzeń przeróbczych 

Technik przeróbki kopalin stałych 

Branża 

handlowa 

(HAN) 

Handel 

Sprzedawca 

Technik handlowiec 

Technik księgarstwa 

Agroturystyka Technik turystyki na obszarach wiejskich 
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Branża 

hotelarsko-

gastronomiczn

o-turystyczna 

(HGT) 

Gastronomia  

i kelnerstwo 

Kelner 

Kucharz 

Pracownik pomocniczy gastronomii 

Technik usług kelnerskich 

Technik żywienia i usług gastronomicznych 

Hotelarstwo 

Pracownik obsługi hotelowej 

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

Technik hotelarstwa 

Turystyka Technik organizacji turystyki  

Branża leśna 

(LES) 
Leśnictwo 

Operator maszyn leśnych 

Technik leśnik 

Branża 

mechaniczna 

(MEC) 

Ślusarstwo, 

mechanika  

i obróbka 

skrawaniem 

Kowal 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń 

Operator obrabiarek skrawających 

Pracownik pomocniczy mechanika 

Pracownik pomocniczy ślusarza  

Ślusarz 

Technik mechanik 

Spawalnictwo  

Monter systemów rurociągowych 

Technik spawalnictwa 

Branża 

mechaniki 

precyzyjnej 

(MEP) 

Mechanika 

precyzyjna 
Mechanik precyzyjny 

Optyka 
Optyk-mechanik 

Technik optyk 

Zegarmistrzostwo  Zegarmistrz 

Złotnictwo i 

jubilerstwo 
Złotnik-jubiler 
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Branża 

metalurgiczna 

(MTL) 

Metalurgia 

Operator maszyn i urządzeń przemysłu 

metalurgicznego 

Technik przemysłu metalurgicznego 

Odlewnictwo 

Modelarz odlewniczy 

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 

Technik odlewnik 

Branża 

motoryzacyjn

a (MOT) 

Blacharstwo  

i lakiernictwo 

samochodowe 

Blacharz samochodowy 

Lakiernik samochodowy 

Diagnostyka  

i mechanika 

pojazdowa  

Elektromechanik pojazdów samochodowych 

Mechanik motocyklowy 

Mechanik pojazdów samochodowych 

Technik pojazdów samochodowych 

Branża 

ochrony i 

bezpieczeństw

a osób i 

mienia (BPO) 

Bezpieczeństwo i 

higiena pracy 
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 

Ochrona osób i 

mienia 
Technik ochrony fizycznej osób i mienia 

Pożarnictwo Technik pożarnictwa 

Branża 

ogrodnicza 

(OGR) 

Architektura 

krajobrazu 
Technik architektury krajobrazu 

Florystyka Florysta 

Ogrodnictwo 

Ogrodnik 

Technik ogrodnik 

Branża opieki 

zdrowotnej 

(MED) 

Elektronika  

i informatyka 

medyczna 

Technik elektroniki i informatyki medycznej 

Elektroradiologia Technik elektroradiolog 

Higiena i asysta 

stomatologiczna 

Asystentka stomatologiczna 

Higienistka stomatologiczna 

Opieka medyczna Opiekun medyczny 

Ortoptyka Ortoptystka 

Protetyka słuchu Protetyk słuchu 

Sterylizacja 

medyczna 
Technik sterylizacji medycznej 
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Technika 

dentystyczna 
Technik dentystyczny 

Technika 

farmaceutyczna 
Technik farmaceutyczny 

Technika masażu Technik masażysta 

Technika 

ortopedyczna 
Technik ortopeda 

Terapia zajęciowa Terapeuta zajęciowy 

Branża 

poligraficzna 

(PGF) 

Poligrafia, 

introligatorstwo  

i opakowania 

Drukarz fleksograficzny  

Drukarz offsetowy  

Operator procesów introligatorskich 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  

Technik procesów drukowania  

Technik procesów introligatorskich 

Reklama Technik reklamy 

Branża 

pomocy 

społecznej 

(SPO) 

Pomoc społeczna 

Asystent osoby niepełnosprawnej 

Opiekun osoby starszej 

Opiekunka środowiskowa  

Opiekun w domu pomocy społecznej 

Opieka nad dziećmi  Opiekunka dziecięca 

Branża 

przemysłu 

mody (MOD) 

Moda 

Krawiec 

Pracownik pomocniczy krawca 

Technik przemysłu mody 

Technik stylista 

Przemysł skórzany  

i obuwniczy 

Garbarz skór 

Kaletnik  

Kuśnierz 

Technik garbarz 
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Obuwnik  

Technik obuwnik 

Technik technologii wyrobów skórzanych 

Włókiennictwo i 

tekstylia 

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 

Technik włókiennik 

Branża rolno-

hodowlana 

(ROL) 

Hodowla koni  

i jeździectwo 

Jeździec  

Technik hodowca koni 

Mechanizacja 

rolnictwa 

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

Pszczelarstwo 

Pszczelarz 

Technik pszczelarz 

Rolnictwo 

Rolnik 

Technik agrobiznesu 

Technik rolnik 

Technika 

weterynaryjna 
Technik weterynarii 

Branża 

rybacka (RYB) 

Rybactwo 

śródlądowe   

Rybak śródlądowy 

Technik rybactwa śródlądowego 

Branża 

spedycyjno-

logistyczna 

(SPL) 

Eksploatacja portów  

i terminali 
Technik eksploatacji portów i terminali 

Logistyka 

Magazynier-logistyk  

Technik logistyk 

Spedycja Technik spedytor 

Cukiernik  
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Branża 

spożywcza 

(SPC) 

Przetwórstwo 

spożywcze 

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego  

Piekarz 

Przetwórca mięsa 

Przetwórca ryb 

Technik przetwórstwa mleczarskiego 

Technik technologii żywności 

Branża 

teleinformaty

czna (INF) 

Informatyka  

i programowanie 

Technik informatyk 

Technik programista 

Technik tyfloinformatyk 

Komunikacja 

elektroniczna 

Technik szerokopasmowej komunikacji 

elektronicznej 

Telekomunikacja 

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 

Technik teleinformatyk 

Technik telekomunikacji 

Branża 

transportu 

drogowego 

(TDR) 

Transport drogowy 

Kierowca mechanik 

Technik transportu drogowego 

Branża 

transportu 

kolejowego 

(TKO) 

Budownictwo 

kolejowe 

Monter nawierzchni kolejowej 

Technik budownictwa kolejowego 

Mechanika, 

automatyka i 

energetyka 

kolejowa 

Mechanik pojazdów kolejowych 

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 

Technik elektroenergetyk transportu szynowego 

Technik pojazdów kolejowych 

Transport kolejowy Technik transportu kolejowego 

Branża 

transportu 
Transport lotniczy 

Technik awionik 

Technik lotniskowych służb operacyjnych  
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lotniczego 

(TLO) 
Technik mechanik lotniczy 

Branża 

transportu 

wodnego 

(TWO) 

Budowa jachtów 

i łodzi 

Monter jachtów i łodzi 

Technik przemysłu jachtowego 

Budowa jednostek 

pływających 

Monter kadłubów jednostek pływających 

Technik budowy jednostek pływających 

Mechanika  

i elektroautomatyka 

okrętowa 

Technik mechanik okrętowy 

Technik elektroautomatyk okrętowy 

Żegluga morska  

i rybołówstwo 

Technik nawigator morski 

Technik rybołówstwa morskiego 

Żegluga śródlądowa Technik żeglugi śródlądowej 

 


