
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

Z DNIA 15 LUTEGO 2019 R.

w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego



OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 
SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

Kształcenie

w zawodach szkolnictwa 
branżowego

Branżowa Szkoła I 
stopnia

Technikum
Branżowa Szkoła II 

stopnia
Szkoły policealne



Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe powinna:

 realizować to kształcenie w oparciu o współpracę z pracodawcami

 praktyczna nauka zawodu powinna odbywać się w jak największym 
wymiarze w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawców lub w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych, a także:

 w Centrach Kształcenia Zawodowego

 warsztatach szkolnych

 pracowniach szkolnych

 placówkach kształcenia ustawicznego



W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania
wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb
i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek
edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu
nauki.



Zawody szkolnictwa branżowego są określone w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa branżowego, która stanowi usystematyzowany układ 
tabelaryczny obejmujący:

1) uporządkowane alfabetycznie branże oraz przyporządkowane do nich alfabetycznie 
zawody,

2) poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) dla kwalifikacji pełnych,

3) ministrów właściwych dla zawodów, na wnioski których wprowadzono te zawody

do klasyfikacji zawodów

4) typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w danym 
zawodzie: trzyletnią branżową szkołę I stopnia (BS I), dwuletnią branżową szkołę II stopnia

BS II), pięcioletnie technikum (T) oraz szkołę policealną o okresie nauczania nie dłuższym

niż 2,5 roku (SP);*

*typ szkoły ponadpodstawowej, w którym może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, w przypadku branżowej 
szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia oraz technikum oznaczono znakiem „X”, a w przypadku szkoły policealnej 
wskazano cyfrą arabską długość okresu kształcenia w latach;



Zawody szkolnictwa branżowego są określone w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa branżowego, która stanowi usystematyzowany układ 
tabelaryczny obejmujący:

5) symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie;

6) poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) dla kwalifikacji cząstkowych wyodrębnionych w 

zawodach (oznaczono cyfrą arabską);

7) możliwość prowadzenia kształcenia w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych

w zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności 

zawodowych (oznaczono znakiem „X”);

8) szczególne uwarunkowania związane z kształceniem w zawodzie lub kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie, w szczególności związane z formą kształcenia 

lub kształceniem osób niepełnosprawnych, wynikające z opisu zawodu zawartego we 

wnioskach ministrów właściwych dla zawodów.



1. Branża audiowizualna (AUD); 
2. Branża budowlana (BUD);  
3. Branża ceramiczno-szklarska (CES);  
4. Branża chemiczna (CHM);  
5. Branża drzewno-meblarska (DRM);  
6. Branża ekonomiczno-administracyjna (EKA); 
7. Branża elektroenergetyczna (ELE);  
8. Branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM);  
9. Branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK);  
10. Branża górniczo-wiertnicza (GIW);

Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż,
uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim
umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań
zawodowych. Branże uporządkowano według kolejności alfabetycznej:



11. Branża handlowa (HAN);  
12. Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT);  
13. Branża leśna (LES);  
14. Branża mechaniczna (MEC);  
15. Branża mechaniki Precyzyjnej (MEP);  
16. Branża metalurgiczna (MTL);  
17. Branża motoryzacyjna (MOT);  
18. Branża ochrony I Bezpieczeństwa Osób I Mienia (BPO);  
19. Branża ogrodnicza (OGR);  
20. Branża opieki Zdrowotnej (MED);
21. Branża poligraficzna (PGF);  
22. Branża pomocy Społecznej (SPO);  
23. Branża przemysłu Mody (MOD);  
24. Branża rolno-hodowlana (ROL);  
25. Branża rybacka (RYB);  



26. Branża spedycyjno-logistyczna (SPL);  
27. Branża spożywcza (SPC);  
28. Branża teleinformatyczna (INF);  
29. Branża transportu drogowego (TDR);  
30. Branża transportu kolejowego (TKO); 
31. Branża transportu lotniczego (TLO); 
32. Branża transportu wodnego (TWO). 

Zawody szkolnictwa branżowego określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
branżowego są zawodami jednokwalifikacyjnymi lub dwukwalifikacyjnymi.



Zawody jednokwalifikacyjne są przede wszystkim zawodami nauczanymi w branżowej 
szkole I stopnia.

Wśród zawodów nauczanych w technikum dominują zawody dwukwalifikacyjne.

W zawodach nauczanych w technikum pierwszą kwalifikacją jest w wielu przypadkach
kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia,
stanowiąca merytoryczną i programową podbudowę do uzyskiwania kolejnych –
wyższych – kwalifikacji w innym zawodzie w ramach tej samej branży.



W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SZKOLNICTWA 
BRANŻOWEGO WSKAZANO JEDNOSTKI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
OBEJMUJĄCE: 

1. bezpieczeństwo i higienę pracy; 

2. jednostki efektów kształcenia typowe dla danej kwalifikacji; 

3. język obcy zawodowy; 

4. kompetencje personalne i społeczne; 

5. organizację pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na 
poziomie technika).



Nazwa 
zawodu

Symbol cyfrowy 
zawodu

Poziom PRK
dla  

kwalifikacji 
pełnej

Minister 
właściwy dla 

zawodu
Typy szkół ponadpodstawowych

Symbole i nazwy kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodzie

Poziom 
PRK dla 

kwalifikac
ji 

cząstkow
ej 

wyodręb
nionej w 
zawodzie

Możliwość 
prowadzenia 

kształcenia na 
kwalifikacyjny

ch kursach 
zawodowych 

lub na 
kursach 

umiejętności 
zawodowych

Szczególne 
uwarunkow

ania 
związane z 
kształcenie

m w 
zawodzie 

lub 
kwalifikacji 
wyodrębnio

nej w 
zawodzie

BS I

BS II
(kształceni

e 
wyłącznie 

na 
podbudo
wie BS I)

T

SP
(okres 

nauczan
ia)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BRANŻA MOTORYZACYJNA (MOT)

Blacharz samochodowy 721306 III Gospodarki X
MOT.01. – Diagnozowanie i 
naprawa nadwozi pojazdów 
samochodowych

3 X

Elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych

741203 III
Gospodarki, 
transportu

X

MOT.02. – Obsługa,
diagnozowanie oraz naprawa 
mechatronicznych systemów 
pojazdów samochodowych

3 X

Lakiernik 
samochodowy

713203 III Gospodarki X
MOT.03. – Diagnozowanie i 
naprawa powłok lakierniczych

3 X



Nazwa 
zawodu

Symbol cyfrowy 
zawodu

Poziom PRK
dla  

kwalifikacji 
pełnej

Minister 
właściwy dla 

zawodu
Typy szkół ponadpodstawowych

Symbole i nazwy kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodzie

Poziom 
PRK dla 

kwalifikac
ji 

cząstkow
ej 

wyodręb
nionej w 
zawodzie

Możliwość 
prowadzenia 

kształcenia na 
kwalifikacyjny

ch kursach 
zawodowych 

lub na 
kursach 

umiejętności 
zawodowych

Szczególne 
uwarunkow

ania 
związane z 
kształcenie

m w 
zawodzie 

lub 
kwalifikacji 
wyodrębnio

nej w 
zawodzie

BS I

BS II
(kształceni

e 
wyłącznie 

na 
podbudo
wie BS I)

T

SP
(okres 

nauczan
ia)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BRANŻA MOTORYZACYJNA (MOT)

Mechanik 
motocyklowy

723107 III
Gospodarki, 
transportu

X
MOT.04. - Diagnozowanie, 
obsługa i naprawa pojazdów 
motocyklowych

3 X

Mechanik pojazdów 
samochodowych

723103 III
Gospodarki, 
transportu

X
MOT.05. – Obsługa,
diagnozowanie oraz naprawa 
pojazdów samochodowych.

3 X



Nazwa 
zawodu

Symbol cyfrowy 
zawodu

Poziom PRK
dla  

kwalifikacji 
pełnej

Minister 
właściwy dla 

zawodu
Typy szkół ponadpodstawowych

Symbole i nazwy kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodzie

Poziom 
PRK dla 

kwalifikac
ji 

cząstkow
ej 

wyodręb
nionej w 
zawodzie

Możliwość 
prowadzenia 

kształcenia na 
kwalifikacyjny

ch kursach 
zawodowych 

lub na 
kursach 

umiejętności 
zawodowych

Szczególne 
uwarunkow

ania 
związane z 
kształcenie

m w 
zawodzie 

lub 
kwalifikacji 
wyodrębnio

nej w 
zawodzie

BS I

BS II
(kształceni

e 
wyłącznie 

na 
podbudo
wie BS I)

T

SP
(okres 

nauczan
ia)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BRANŻA MOTORYZACYJNA (MOT)

Technik pojazdów 
samochodowych

311513 IV Transportu X X

MOT.02. – Obsługa,
diagnozowanie oraz naprawa 
mechatronicznych systemów 
pojazdów samochodowych

MOT.05. – Obsługa,
diagnozowanie oraz naprawa 
pojazdów samochodowych.

MOT.06. – Organizacja 
i prowadzenie procesu obsługi 
pojazdów samochodowych

3

3

4

X

X

X



BS IIo

Organizacja i prowadzenie 
procesu obsługi pojazdów 

samochodowych
MOT.06.

TECHNIKUM
MOT.02.

MOT.05.

MOT.06.

BS Io

Elektromechanik 
pojazdów 

samochodowych
MOT.02.

BS Io

Szkoła podstawowa / Gimnazjum

Liceum 
ogólnokształcąc

e

Technik pojazdów samochodowych

KKZ
Kwalifikacja 2

Liceum 

uzupełniające
KKZ

Kwalifikacja 1

KKZ
Kwalifikacja 2

BS Io

Mechanik pojazdów 
samochodowych

MOT.05.



Nazwa 
zawodu

Symbol cyfrowy 
zawodu

Poziom PRK
dla  

kwalifikacji 
pełnej

Minister 
właściwy dla 

zawodu
Typy szkół ponadpodstawowych

Symbole i nazwy kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodzie

Poziom 
PRK dla 

kwalifikac
ji 

cząstkow
ej 

wyodręb
nionej w 
zawodzie

Możliwość 
prowadzenia 

kształcenia na 
kwalifikacyjny

ch kursach 
zawodowych 

lub na 
kursach 

umiejętności 
zawodowych

Szczególne 
uwarunkow

ania 
związane z 
kształcenie

m w 
zawodzie 

lub 
kwalifikacji 
wyodrębnio

nej w 
zawodzie

BS I

BS II
(kształceni

e 
wyłącznie 

na 
podbudo
wie BS I)

T

SP
(okres 

nauczan
ia)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BRANŻA HANDLOWA (HAN)

Sprzedawca 522301 III Gospodarki X
HAN.01. – Prowadzenie 
sprzedaży

3 X

Technik handlowiec 522305 IV Gospodarki X X

HAN.01. – Prowadzenie 
sprzedaży
HAN.02. – Prowadzenie 
działań handlowych

3

4

X

X

Technik księgarstwa 522306 IV
Kultury i ochrony 

dziedzictwa 
narodowego

X X

HAN.01. – Prowadzenie 
sprzedaży
HAN.03. – Prowadzenie 
działalności informacyjno-
bibliograficznej

3

4

X

X



BS IIo

Technik handlowiec
HAN.02.

Prowadzenie działań 
handlowych 

TECHNIK HANDLOWIEC
HAN.01.

Prowadzenie sprzedaży
HAN.02.

Prowadzenie działań 
handlowych

BS Io

Sprzedawca
HAN.01.

Prowadzenie sprzedaży

Liceum 
ogólnokształcące

Szkoła podstawowa / Gimnazjum

Branża handlowa (HAN)

KKZ
Kwalifikacja 2

HAN.02.

KKZ
Kwalifikacja 1

HAN.01.

TECHNIK KSIĘGARSTWA
HAN.01.

Prowadzenie sprzedaży
HAN.03.

Prowadzenie działalności 
informacyjno - bibliograficznej

KKZ
Kwalifikacja 2

HAN.03.



Nazwa 
zawodu

Symbol cyfrowy 
zawodu

Poziom PRK
dla  

kwalifikacji 
pełnej

Minister 
właściwy dla 

zawodu
Typy szkół ponadpodstawowych

Symbole i nazwy kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodzie

Poziom 
PRK dla 

kwalifikac
ji 

cząstkow
ej 

wyodręb
nionej w 
zawodzie

Możliwość 
prowadzenia 

kształcenia na 
kwalifikacyjny

ch kursach 
zawodowych 

lub na 
kursach 

umiejętności 
zawodowych

Szczególne 
uwarunkow

ania 
związane z 
kształcenie

m w 
zawodzie 

lub 
kwalifikacji 
wyodrębnio

nej w 
zawodzie

BS I

BS II
(kształceni

e 
wyłącznie 

na 
podbudo
wie BS I)

T

SP
(okres 

nauczan
ia)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA (FRK)

Fryzjer 514101 IV Gospodarki X
FRK.01. – Wykonywanie usług 
fryzjerskich

4 X

Pracownik pomocniczy 
fryzjera

932920 II Gospodarki X*
FRK.02. – Wykonywanie 
fryzjerskich prac 
pomocniczych

2 X*

*Kształcenie 
wyłącznie 
dla osób z 

niepełnospr
awnością 

intelektualn
ą w stopniu 

lekkim



Nazwa 
zawodu

Symbol cyfrowy 
zawodu

Poziom PRK
dla  

kwalifikacji 
pełnej

Minister 
właściwy dla 

zawodu
Typy szkół ponadpodstawowych

Symbole i nazwy kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodzie

Poziom 
PRK dla 

kwalifikac
ji 

cząstkow
ej 

wyodręb
nionej w 
zawodzie

Możliwość 
prowadzenia 

kształcenia na 
kwalifikacyjny

ch kursach 
zawodowych 

lub na 
kursach 

umiejętności 
zawodowych

Szczególne 
uwarunkow

ania 
związane z 
kształcenie

m w 
zawodzie 

lub 
kwalifikacji 
wyodrębnio

nej w 
zawodzie

BS I

BS II
(kształceni

e 
wyłącznie 

na 
podbudo
wie BS I)

T

SP
(okres 

nauczan
ia)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA (FRK)

Technik usług 
fryzjerskich

514105 IV Gospodarki X X

FRK.01. – Wykonywanie usług 
fryzjerskich
FRK.03. – Projektowanie i 
wykonywanie fryzur

4

4

X

X

Technik usług 
kosmetycznych

514207 V Gospodarki 2
FRK.04. – Wykonywanie 
zabiegów kosmetycznych

5 X



BS IIo

Technik usług fryzjerskich
FRK.03.

Projektowanie 
i wykonywanie fryzur

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

FRK.01.
Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK.03.
Projektowanie 

i wykonywanie fryzur

BS Io

Fryzjer
FRK.01.

Wykonywanie usług 
fryzjerskich

Szkoła podstawowa / Gimnazjum

Branża fryzjersko - kosmetyczna (FRK)

KKZ
Kwalifikacja 2

FRK.03.
Projektowanie 

i wykonywanie fryzur

KKZ
Kwalifikacja 1

FRK.01.
Wykonywanie usług 

fryzjerskich

Liceum 
ogólnokształcące



BS IIo

Dowolny zawód

TECHNIKUM
Dowolny zawód

BS Io

Dowolny zawód

Szkoła podstawowa / Gimnazjum

Branża fryzjersko - kosmetyczna (FRK)

Szkoła policealna
Technik usług 

kosmetycznych
FRK.04

Wykonywanie zabiegów 
kosmetycznych

Liceum 
ogólnokształcące



ZAWODY POMOCNICZE



Nazwa 
zawodu

Symbol cyfrowy 
zawodu

Poziom PRK
dla  

kwalifikacji 
pełnej

Minister 
właściwy dla 

zawodu
Typy szkół ponadpodstawowych

Symbole i nazwy kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodzie

Poziom 
PRK dla 

kwalifikac
ji 

cząstkow
ej 

wyodręb
nionej w 
zawodzie

Możliwość 
prowadzenia 

kształcenia na 
kwalifikacyjny

ch kursach 
zawodowych 

lub na 
kursach 

umiejętności 
zawodowych

Szczególne 
uwarunkow

ania 
związane z 
kształcenie

m w 
zawodzie 

lub 
kwalifikacji 
wyodrębnio

nej w 
zawodzie

BS I

BS II
(kształceni

e 
wyłącznie 

na 
podbudo
wie BS I)

T

SP
(okres 

nauczan
ia)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BRANŻA DRZEWNO - MEBLARSKA (DRM)

Pracownik pomocniczy 
stolarza

932918 II Gospodarki X*

DRM.02. – Wytwarzanie 
prostych wyrobów z drewna i 
materiałów 
drewnopodobnych

3 X*

Dla osób z 
niepełnospra

wnością 
intelektualną 

w stopniu 
lekkim



Nazwa 
zawodu

Symbol cyfrowy 
zawodu

Poziom PRK
dla  

kwalifikacji 
pełnej

Minister 
właściwy dla 

zawodu
Typy szkół ponadpodstawowych

Symbole i nazwy kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodzie

Poziom 
PRK dla 

kwalifikac
ji 

cząstkow
ej 

wyodręb
nionej w 
zawodzie

Możliwość 
prowadzenia 

kształcenia na 
kwalifikacyjny

ch kursach 
zawodowych 

lub na 
kursach 

umiejętności 
zawodowych

Szczególne 
uwarunkow

ania 
związane z 
kształcenie

m w 
zawodzie 

lub 
kwalifikacji 
wyodrębnio

nej w 
zawodzie

BS I

BS II
(kształceni

e 
wyłącznie 

na 
podbudo
wie BS I)

T

SP
(okres 

nauczan
ia)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BRANŻA FRYZJERSKO KOSMETYCZNA (FRK)

Pracownik pomocniczy 
fryzjera

932920 II Gospodarki X*
FRK.02. – Wykonywanie 
fryzjerskich prac 
pomocniczych

2 X*

Dla osób z 
niepełnospra

wnością 
intelektualną 

w stopniu 
lekkim

BRANŻA PRZEMYSŁU MODY (MOD)

Pracownik pomocniczy 
krawca

932915 II Gospodarki X*
MOD.07. – Wykonywanie 
prostych wyrobów 
odzieżowych

4 X*

Dla osób z 
niepełnospra

wnością 
intelektualną 

w stopniu 



Nazwa 
zawodu

Symbol cyfrowy 
zawodu

Poziom PRK
dla  

kwalifikacji 
pełnej

Minister 
właściwy dla 

zawodu
Typy szkół ponadpodstawowych

Symbole i nazwy kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodzie

Poziom 
PRK dla 

kwalifikac
ji 

cząstkow
ej 

wyodręb
nionej w 
zawodzie

Możliwość 
prowadzenia 

kształcenia na 
kwalifikacyjny

ch kursach 
zawodowych 

lub na 
kursach 

umiejętności 
zawodowych

Szczególne 
uwarunkow

ania 
związane z 
kształcenie

m w 
zawodzie 

lub 
kwalifikacji 
wyodrębnio

nej w 
zawodzie

BS I

BS II
(kształceni

e 
wyłącznie 

na 
podbudo
wie BS I)

T

SP
(okres 

nauczan
ia)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BRANŻA HOTELARSKO – GASTRONOMICZNO – TURYSTYCZNA (HGT)

Pracownik pomocniczy 
gastronomii

941203 II Turystyki X*

HGT.04. – Wykonywanie prac 
pomocniczych w obiektach 
świadczących usługi 
gastronomiczne

2 X*

Dla osób z 
niepełnospra

wnością 
intelektualną 

w stopniu 
lekkim

Pracownik pomocniczy 
obsługi hotelowej

911205 II Turystyki X*

HGT.05. – Wykonywanie prac 
pomocniczych w obiektach 
świadczących usługi 
hotelarskie

2 X*

Dla osób z 
niepełnospra

wnością 
intelektualną 

w stopniu 
lekkim



Nazwa 
zawodu

Symbol cyfrowy 
zawodu

Poziom PRK
dla  

kwalifikacji 
pełnej

Minister 
właściwy dla 

zawodu
Typy szkół ponadpodstawowych

Symbole i nazwy kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodzie

Poziom 
PRK dla 

kwalifikac
ji 

cząstkow
ej 

wyodręb
nionej w 
zawodzie

Możliwość 
prowadzenia 

kształcenia na 
kwalifikacyjny

ch kursach 
zawodowych 

lub na 
kursach 

umiejętności 
zawodowych

Szczególne 
uwarunkow

ania 
związane z 
kształcenie

m w 
zawodzie 

lub 
kwalifikacji 
wyodrębnio

nej w 
zawodzie

BS I

BS II
(kształceni

e 
wyłącznie 

na 
podbudo
wie BS I)

T

SP
(okres 

nauczan
ia)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BRANŻA MECHANICZNA (MEC)

Pracownik pomocniczy 
mechanika

932916 II Gospodarki X*
MEC.06. – Montaż i obsługa 
prostych elementów maszyn i 
urządzeń

2 X*

Dla osób z 
niepełnospra

wnością 
intelektualną 

w stopniu 
lekkim

Pracownik pomocniczy 
ślusarza

932917 II Gospodarki X*

MEC.07. – Wykonywanie i 
naprawa elementów wyrobów 
oraz prostych części maszyn, 
urządzeń i narzędzi

2 X*

Dla osób z 
niepełnospra

wnością 
intelektualną 

w stopniu 
lekkim



ZAPLANUJ ŚCIEŻKĘ KARIERY


