
PRZEWODNIK PO BAZIE ZAWODÓW 
 

Branżowa Szkoła I Stopnia  

Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 



OPIS  

ZAWODÓW  

RZEMIEŚLNICZYCH 



FOTOGRAF 

Symbol cyfrowy zawodu - 343101 

Nazwa kwalifikacji - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 

 

Fotograf wykonuje prace związane z rejestracją, obróbką i wizualizacją 

obrazu. Fotograf pracuje w różnych środowiskach: w plenerze, 

pomieszczeniach zamkniętych, studiach fotograficznych, halach 

zdjęciowych, w których panuje duże zróżnicowanie warunków 

oświetleniowych. Może fotografować również w bardzo ekstremalnych 

warunkach, np. pod ziemią, na wodzie, pod wodą, w powietrzu, na 

szczytach gór, wieżowców. Może wykonywać pracę w policji – na 

miejscu przestępstwa utrwalać obrazy dla potrzeb dokumentacji spraw. 

Różnorodność pracy w tym zawodzie wymaga poruszania się w obrębie 

miasta i kraju. 



DEKARZ 

Symbol cyfrowy zawodu - 712101 

Nazwa kwalifikacji - Wykonywanie robót dekarskich 

 

Dekarz to rzemieślnik trudniący się kryciem dachów, ich konserwacją i 

naprawą oraz montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z 

powierzchni dachów. Wykonuje także podkłady pod pokrycia dachowe 

oraz montuje okna dachowe, wyłazy i świetliki. Dziełem dekarza jest 

poszycie, a więc ta najważniejsza część dachu, która bezpośrednio 

chroni budowlę przed wpływami atmosferycznymi.  



MONTER  SIECI  I  INSTALACJI  SANITARNYCH 

Symbol cyfrowy zawodu - 712618 

Nazwa kwalifikacji - Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i 
eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych montuje, instaluje oraz zapewnia 
prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych (centralnego ogrzewania) 
i wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, biurowych i 
przemysłowych. 

     Do głównych zadań montera sieci i instalacji sanitarnych należy: 
wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych, układanie, spawanie i 
uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia, montaż 
specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu 
itd., poprawne odczytywanie rysunków roboczych, przeprowadzanie kontroli 
szczelności i drożności instalacji, uszczelnianie połączeń między rurami 
montowanie przewodów kanalizacyjnych, montowanie urządzeń 
sanitarnych, przeprowadzanie konserwacji instalacji wodociągowo-
kanalizacyjnych 

 



STOLARZ 

Symbol cyfrowy zawodu - 752205 

Nazwa kwalifikacji - Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych 

 

Stolarz to rzemieślnik, który wykonuje z drewna meble lub elementy potrzebne 
w budownictwie i wykończeniu wnętrz.  

  

Najważniejsze zadania stolarza to: 

  

      wykonywanie i konserwacja elementów drewnianych używanych w      

          budownictwie (np. schodów, drzwi, okien, parkietów, szaf wnękowych) 

      wykonywanie i konserwacja mebli zwykłych oraz ozdobnych 

      wykonywanie i konserwacja drewnianych przedmiotów codziennego   

          użytku (np. ramy do obrazów, instrumenty muzyczne) 

      odnawianie i konserwacja drewnianych antyków 

 



TAPICER 

Symbol cyfrowy zawodu - 753402 

Nazwa kwalifikacji - Wykonywanie wyrobów tapicerowanych 

 

Tapicer wykonuje meble i inne wyroby tapicerowane, prace dekoratorskie 

oraz naprawy wyrobów tapicerowanych. Tapicer znajdzie pracę w 

przedsiębiorstwach produkujących i naprawiających wyroby 

tapicerowane. Może też pracować w pracowniach dekoratorskich 

planów filmowych i teatralnych oraz prowadzić własny zakład tapicerski. 



ELEKTROMECHANIK 

Symbol cyfrowy zawodu - 741201 

Nazwa kwalifikacji - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych 

 

Elektromechanik montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz 

urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń 

elektrycznych po montażu i konserwacji. Elektromechanik zajmuje się 

wytwarzaniem i naprawą silników i prądnic elektrycznych. Wytwarza i 

naprawia zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego, spawarki i 

zgrzewarki elektryczne, prostowniki, stabilizatory i transformatory. 

Wytwarza i naprawia urządzenia grzejne i oświetleniowe. Wykonuje 

pomiary elektryczne i badania odbiorcze odbiorników elektrycznych. 

Regeneruje, naprawa i ładuje akumulatory.  

 



ELEKTRYK 

Symbol cyfrowy zawodu - 741103 

Nazwa kwalifikacji - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn 

i urządzeń elektrycznych 

 

Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, 

montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; 

instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, 

wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą 

instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów 

technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i 

kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów 

automatyki.  



FRYZJER 

Symbol cyfrowy zawodu - 514101 

Nazwa kwalifikacji - Wykonywanie usług fryzjerskich 

 

Fryzjer wykonuje zabiegi na włosach mające na celu podkreślenie cech 

indywidualnych klienta i ukrywające ewentualne mankamenty urody. 

Praca fryzjera polega na strzyżeniu oraz pielęgnacji zarostu. W zakres 

prac wchodzi: golenie twarzy i głowy, farbowanie i rozjaśnianie włosów, 

farbowanie wąsów i brody, farbowanie brwi i rzęs, regulowanie brwi. 

Wykonywanie masażu twarzy i głowy z wyjątkiem masaży leczniczych. 

Wytwarzanie peruk, dopinek i tresek. Fryzjer znajdzie pracę w 

zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach – w teatrze, telewizji lub na 

planie filmowym. Może prowadzić własny zakład fryzjerski. 

 



SPRZEDAWCA 

Symbol cyfrowy zawodu - 522301 

Nazwa kwalifikacji - Prowadzenie sprzedaży 

 

Sprzedawca - podstawowym jego zadaniem jest zawsze sprawna 

     i kulturalna obsługa klienta, oparta na dobrej znajomości branży, w której 

sprzedawca jest zatrudniony. Najbardziej charakterystyczne czynności 

     sprzedawcy to: informowanie kupujących o cenach i właściwościach 

     towarów oraz ich walorach użytkowych, odpowiednie zapakowanie 

     sprzedanego towaru, wypisywanie paragonów i inkasowanie należności za 

sprzedany towar. Może również prowadzić własną firmę, w której zatrudni 

pracowników lub sam będzie wykonywać wszystkie czynności od 

zaopatrzenia, sprzedaży, do końcowych rozliczeń finansowo -  

ekonomicznych. 



KUCHARZ 

Symbol cyfrowy zawodu - 512001 

Nazwa kwalifikacji - Przygotowanie i wydawanie dań 

 

Kucharz jest osobą, która zawodowo zajmuje się przygotowywaniem 

tradycyjnych potraw kuchni polskiej, jak i pochodzących z różnych stron 

świata oraz dań dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów i 

rodzaju okoliczności. Głównym zadaniem kucharza jest odpowiedni do-

bór surowców i półproduktów celem przygotowania smacznych i 

zdrowych potraw, ciast, deserów i napojów. Kucharz z pasją potrafi 

przygotować wykwintne posiłki, które będą wyglądały jak małe dzieła 

sztuki.  



OPERATOR  OBRABIAREK  SKRAWAJĄCYCH 

Symbol cyfrowy zawodu - 722307 

Nazwa kwalifikacji - Użytkowanie obrabiarek skrawających 

 

Operator obrabiarek skrawających obsługuje obrabiarki konwencjonalne 
i sterowane numerycznie (CNC), przystosowane do obróbki elementów, 
polegającej na zdejmowaniu warstwy materiału w celu nadania im 
wymaganych kształtów, wymiarów i chropowatości powierzchni zgodnie 
z dokumentacją. Przygotowuje konwencjonalne obrabiarki skrawające 
do obróbki, wykonuje obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach 
skrawających, przygotowuje obrabiarki sterowane numerycznie do 
obróbki, wykonuje obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie. 
Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich 
przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę 
skrawaniem np. zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn 
i urządzeń mechanicznych. 



ŚLUSARZ 

Symbol cyfrowy zawodu - 722204 

Nazwa kwalifikacji - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń 

i narzędzi 

Ślusarz jest to rzemieślnik, którego zadaniem jest ręczna lub ręczno-

maszynowa obróbka metalu. Celem pracy ślusarza jest budowa 

prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i 

wyrobów metalowych. W zależności od rodzaju wykonywanych prac, 

ślusarze specjalizują się w określonych kierunkach.  

 

Np. ślusarz konstrukcji stalowych - buduje trwałe, solidnie wykonane 

konstrukcje. Do jego podstawowych czynności należy cięcie i 

kształtowanie prętów, płaskowników i kształtowników stalowych oraz 

łączenie ich w przewidziane konstrukcje metodą nitowania lub spawania 

(elektrycznego lub gazowego). 



BLACHARZ SAMOCHODOWY 

Symbol cyfrowy zawodu - 721306 

Nazwa kwalifikacji - Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów 

samochodowych 

Blacharz samochodowy zajmuje się wytwarzaniem lub reperowaniem 

części tworzących nadwozie i podwozie samochodów. Do jego zdań 

należy także montowanie gotowych elementów. 

     Pracownik zatrudniony na tym stanowisku musi dobrze orientować się w 

dokumentacji i instrukcjach obsługi różnych marek samochodów. Na ich 

podstawie dokonuje on wyboru odpowiednich materiałów, których 

później używa przy naprawie. Dobry fachowiec powinien bez trudu 

oceniać stan blach w samochodzie, rozróżniać, które są w zniszczone 

lub skorodowane i wymagają naprawy bądź wymiany. W swojej pracy 

wykorzystuje narzędzia zarówno ręczne jak i mechaniczne. 

 



LAKIERNIK  SAMOCHODOWY 

Symbol cyfrowy zawodu - 713209 

Nazwa kwalifikacji - Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych 

 

Lakiernik samochodowy zajmuje się malowaniem pojazdów. A dokładnie 
jego praca polega na przeprowadzaniu remontów i renowacji 
powierzchni nadwozi samochodowych. Uszkodzenia nadwozia w wyniku 
stłuczek czy zarysowań wymagają kontaktu z tym właśnie specjalistą. 
Musi on zatem opanować także trudną sztukę wyrównywania nadwozia 
(często pofałdowanego po naprawie blacharskiej) przy pomocy mas 
uszczelniających i polerowania. Na takie uzdatniane blachy należy 
potem wielokrotnie nakładać lakier. Mało tego. Bardzo często zdarza 
się, że samochód trzeba po części rozmontować w celu oczyszczenia z 
brudu i rdzy lakierowanych części i zabezpieczenia przed 
nieplanowanym lakierowaniem pozostałych (np. lamp, siedzeń). 

 



CUKIERNIK 

Symbol cyfrowy zawodu - 751201 

Nazwa kwalifikacji - Produkcja wyrobów cukierniczych 

 

Cukiernik wytwarza wszelkiego rodzaju wyroby cukiernicze, np. ciasta, 
ciastka, lody. Cukiernik odpowiada za właściwe przygotowanie 
półproduktów oraz dodatków do produkcji. Dekoruje wyroby cukiernicze 

     i przygotowuje je do dystrybucji. Cukiernik rozpoczyna pracę od 
przygotowania maszyn i urządzeń do produkcji. Zapoznaje się z 
zamówieniem i przygotowuje surowce. Pobiera z magazynu potrzebne 
do produkcji składniki. Niesłychanie ważne jest dokładne odmierzanie 
składników zgodnie z recepturą. W nowoczesnych zakładach bardzo 
pomocne do tego celu są urządzenia elektroniczne. Każdy z surowców 
półproduktów poddawany jest ocenie organoleptycznej, czyli 
sprawdzenia za pomocą zmysłów smaku i węchu przydatności surowca 
lub półproduktu do spożycia. 



PIEKARZ 

Symbol cyfrowy zawodu - 751204 

Nazwa kwalifikacji - Produkcja wyrobów piekarskich 

 

Piekarz produkuje wyroby piekarskie używając odpowiednich maszyn, 

urządzeń i sprzętu. Przygotowuje ciasta na różne rodzaje pieczywa. 

     Obsługuje maszyny i urządzenia występujące w piekarniach. 

Magazynuje surowce piekarskie, wytwarza ciasta oraz kształtuje wyroby 

piekarskie, przygotowuje kęsy ciasta do wypieku i wypieka ciasta, 

przygotowuje pieczywo do dystrybucji. Często piekarnie produkują też 

galanterię piekarską, np.: rogale, chałki, słodkie bułki drożdżowe. Taka 

produkcja wymaga dodatkowych umiejętności i czynności od 

pracownika. Praca piekarza wiąże się także z obsługą maszyn, 

urządzeń, pieców oraz aparatury kontrolno- pomiarowej. 


