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KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

Branża mechaniczno-samochodowo- elektryczna                                            

 

 

L

p 

Nazwa i 

symbol 

cyfrowy 

zawodu 

Nazwa i nr kwalifikacji do realizacji w 

CKP 

Typ szkoły 

 

Forma zająć Uwarunkowania  lub ograniczenia 

związane z kształceniem w  danym 

zawodzie 
Zajęcia 

prakty

czne 

Prakt

yki 

zawod

. 

Kw

al.K

urs 

Zaw

. 

Inne 

1 Mechanik 

pojazdów 

samochodowych  

723103 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz 

naprawa pojazdów samochodowych  
 

MG.18  Diagnozowanie i naprawa  

podzespołów i  zespołów pojazdów 

samochodowych    

Zajęcia realizowane są w pracowniach: 

 nr 9-obróbki ręcznej, 

nr 11,12,14,15 –pracownie samochodowe 

Szkoła branżowa 

I stopnia 
 

 

X - X X 

Kurs umiejęt. 

zawod. w spawanie 

metodą MAG/TIG 

Operator kierowca 

wózka widlowego 

Operator obrabiarek 

skrawających 

konwencjonalnych 

 

Aktualnie CKZ posiada bogatą i w pełni 

wyposażona bazę dydaktyczną poprzez 

doposażenie ze środków unijnych w  ramach 

działania 9.4 i 6.4 a mianowicie: 

a/zakupiono 3szt . 5 letnie samochody z 

silnikami benzynowymi i 16 pinowymi 

gniazdami 

b/ diagnoskopy +3laptopy z oprogramowaniem 

do diagnozowania kodów usterek OBD II 

c/oprogramowanie Integra z Autodatą -10 

stanowisk 



nr 32 obróbki skrawaniem 

nr22 spawalnicza 

nr 30- komputerowego wspomagania –program 

Integra z Auto Data do kosztorysowania napraw 

pojazdów  samochodowych -10 stanowisk 

 

współpraca z pracodawcami; 

a/zakłady  branży samochodowej na terenie 

miasta 

b/ Auto Zlom kasacja pojazdow LESTA 

d/stanowisko badania amortyzatorów 

e/ Besisbarth 

f/stację obsługowa układu klimatyzacji 

g/mierniki ciśnienia sprężania ZI i ZS –po3szt 

h/ tester  wtryskiwaczy paliwa Coman Rail-

1szt 

i/tester przepustnic powietrza-1szt 

pozostałe wyposażenie istnieje na stanie CKZ 

zgodnie ze standardami KOWEZiU i CKE 

liczba stanowisk egzaminacyjnych dla 

kwalifikacji M.18-   4-6  

Pozostałe samochody do dydaktyki: 

Samochody ZI: 

Fiat  Uno -5szt,Opel Astra -1szt 

Samochody ZS: 

Volkswagen Golf   

Motocykle:ETZ 150-1SZT,wsk 125 -1SZT 

 

 



2 Elektromechanik 

pojazdów 

samochodowych  

741203 

(zawód wygaszony 

możliwość 

kształcenia)) 

 

MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz 

naprawa mechatronicznych systemów 

pojazdów samochodowych 

 

Zajęcia do  realizowania w pracowniach: 

 nr 9-obrobki ręcznej, 

nr 6,11,12,15, –pracownie samochodowe 

nr 30- komputerowego wspomagania –program 

Integra z Auto Data do kosztorysowania napraw 

pojazdow  samochodowych -10 stanowisk 

Zakład zewnętrzny w zakresie mechatroniki 

samochodowej AUTOMANIA Tarnobrzeg 

 

 

 

 
 

Szkoła branżowa 

I stopnia 

X - X X 

Kurs umiejęt. 

zawod. w spawaniu 

metodą MAG/TIG 

Operator kierowca 

wózka widlowego 

 

Aktualnie CKZ posiada bogatą i w pełni 

wyposażona bazę dydaktyczną poprzez 

doposażenie ze środków unijnych w  ramach 

działania 9.4 i 6.4 jak w mechanik pojazdów 

samochodowych zgodnie ze standardami CKE 

i KOWEZ i U -ORE 

stanowisk egzaminacyjnych 3-6 



3 Ślusarz  722204 MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów 

maszyn, urządzeń i narzędzi    

 

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów 

maszyn, urządzeń i narzędzi 
 

Zajęcia w pracowniach: 

nr 9 –obróbka ręczna, 

nr 22-spawalnia 

nr 32 – obróbka skrawaniem 

nr 16 –obróbka cieplna i plastyczna 

nr 19 –rozdzielnia robót 

 

Szkoła branżowa 

I stopnia 

X - X X 

Kurs umiejęt. 

zawod.  

w spawaniu metodą 

MAG/TIG 

Operator kierowca 

wózka widlowego 

Operator obrabiarek 

skrawających 

konwencjonalnych 

Brak  ograniczeń   

Aktualnie CKZ posiada bogatą i w pełni 

wyposażona bazę dydaktyczną poprzez 

doposażenie ze środków unijnych w  ramach 

działania 9.4 i 6.4 zgodnie ze standardami 

CKE i KOWEZ i U -ORE 

zakupiony  PIEC ELEKTRYCZNY 

KOMOROWY DO OBRÓBKI CIEPLNEJ 

stanowisk egzaminacyjnych 3-6 

 

 

 

 
4 Mechanik moner 

maszyn i urządzeń 
723310 

(możliwość 

kształcenia) 

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 

Zajęcia w pracowniach: 

nr 9 –obróbka ręczna, 

nr 22-spawalnia 

nr 32 – obróbka skrawaniem 

nr 16 –obrobka cieplna i plastyczna 

nr 19 –rozdzielnia robót 

Szkoła branżowa 

I stopnia 
X - X X 

Kurs umiejęt. 

zawod.  

w spawaniu metodą 

MAG/TIG 

Operator kierowca 

wózka widlowego 

Operator obrabiarek 

skrawających 

konwencjonalnych 

Brak  ograniczeń   

Aktualnie CKZ posiada bogatą i w pełni 

wyposażona bazę dydaktyczną poprzez 

doposażenie ze środków unijnych w  ramach 

działania 9.4 i 6.4 zgodnie ze standardami 

CKE i KOWEZ i U -ORE 

stanowisk egzaminacyjnych 3-6 

 

 



5 Elekromechanik 
741201 

(możliwość 

kształcenia) 

 

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 

elektrycznych 
 

 pracownia zintegrowana instalacji 

elektrycznych 29 
 pracownia maszyn elektrycznych 36  
 pracownia obrobki ręcznej 9 
 pracownia podstaw elektrotechniki nr 6 

Szkoła branżowa 

I stopnia 
X - X X 

Kurs umiejęt. 

zawod.  

w spawaniu metodą 

MAG/TIG 

Operator kierowca 

wózka widlowego 

Kurs SEP 1kV 

Aktualnie CKP posiada bogatą i w pełni 

wyposażona bazę dydaktyczną poprzez 

doposażenie ze środków unijnych w  ramach 

działania 9.4 i 6.4  

stanowisk egzaminacyjnych 3-6 

należy na bazie posiadanego wyposażenia 

utworzyć stanowisko do przewijania, 

impregnacji, wygrzewania i montażu uzwojeń; 

przewody i aparaty  stosowane w obwodach 

zasilania, sterowania i sygnalizacji maszyn i 

urządzeń  elektrycznych;  

6 Elektryk 741103 

(możliwość 

kształcenia) 

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja 

instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 
 

 pracownia zintegrowana instalacji 

elektrycznych 29 
 pracownia maszyn elektrycznych 36  
 pracownia obrobki ręcznej 9 

 pracownia podstaw elektrotechniki nr 6  

 pracownia 37z zestawem 5 komputerów 

i programem do projektowania instalacji 

eklektrycznych 

Szkoła branżowa 

I stopnia 
X - X X 

Kurs umiejęt. 

zawod.   

w spawaniu metodą 

MAG/TIG 

Operator kierowca 

wózka widlowego 

Kurs SEP 1kV 

Aktualnie CKZ posiada bogatą i w pełni 

wyposażona bazę dydaktyczną poprzez 

doposażenie ze środków unijnych w  ramach 

działania 9.4 i 6.4 zgodnie ze standardami 

CKE i KOWEZ i U -ORE 

stanowisk egzaminacyjnych 3-6 

 

7  

Operator 

obrabiarek 

skrawających 
722307 

(możliwość 

kształcenia) 

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek 

skrawających 

(tylko obrabiarki konwencjonalne) 

Zajęcia w pracowniach: 

nr 9 –obróbka ręczna, 

 

Szkoła branżowa 

I stopnia 
 

X - X X 

Kurs umiejęt. 

zawod.   

w spawaniu metodą 

MAG/TIG 

Operator kierowca 

 Aktualnie CKZ posiada bogatą i w pełni 

wyposażona bazę dydaktyczną poprzez 

doposażenie ze środków unijnych w  ramach 

działania 9.4 i 6.4 tylko w zakresie obrabiarek 

konwencjonalnych 

zakupiono: 3 tokarki i 3 frezarki  z odczytem 

cyfrowym z narzędziami i oprzyrzadowaniem 

do obrobki metali . 



nr 20 -szlifierki 

nr 32 – obróbka skrawaniem 

nr 16 –obróbka cieplna i plastyczna 

nr 19 –rozdzielnia robót 

wózka widlowego ,2 wiertarki stołowe , 1 piłe taśmowa do ciecia 

etali 

stanowisk egzaminacyjnych –0 

 ze względu na brak obrabiarek CNC 

Uwaga: Istnieje możliwość  otwarcia takiego 

kierunku przez szkołę pod warunkiem 

przeniesienia  toarki numerycznej i frezarki 

numerycznej EMCO do pracowni w CKZ 

8 

 

Technik pojazdów 

samochodowych  

311513 

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz 

naprawa mechatronicznych systemów 

pojazdów samochodowych(nie ma kontynuacji 

na tej kwalifikacji) 
albo 
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie  
oraz naprawa pojazdów samochodowych 
 

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu 

obsługi pojazdów samochodowych 

Diagnozowanie i naprawa  podzespołów i  

zespołów pojazdów samochodowych   MG.18 

Organizacja i prowadzenie  procesu obsługi 

pojazdów  samochodowych MG.43 
 

Zajęcia pracowniach jak w MG.18 i MG.12 oraz 

MOT.02. i MOT.05. 

 

Szkoła branżowa 

II 

stopnia(kształcen

ie wyłącznie na 

podbudowie BS 

I) 
 

Technikum 
 

 

 

 

Technikum  4 

letnie 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

Kursy umiejęt. 

zawodowych: 

Operator kierowca 

wózka widlowego 

 Spawanie metodą 

MAG/TIG 

Operator obrabiarek 

skrawających 

konwencjonalnych 

 

Jak w zawodach  samochodowych powyżej. 

 

 

Praktyki zawodowe  możliwe do realizacji w 

wymiarze 2 tygodnie w CKZ reszta w 

zakładzie pracy branży samochodowej 

 

Stanowisk egzaminacyjnych 4-6 

w zależności od wersji zadania 

9 Technik mechanik  

311504 
MG.20  Wykonywanie i naprawa elementów 

maszyn, urządzeń i narzędzi   lub 

 

 
 

Technikum  4 

letnie 

X X X       X 

Kursy umiejęt. 

Aktualnie CKP posiada bogatą i w pełni 

wyposażona bazę dydaktyczną poprzez 

doposażenie ze środków unijnych w  ramach 

działania 9.4 i 6.4 tylko w zakresie obrabiarek 



 

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 
albo 
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek 

skrawających(tylko konwencjonalne) 
albo 
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów 

maszyn, urządzeń i narzędzi 
 

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie 

procesów produkcji maszyn i urządzeń(tylko 

obrabiarki konwencjonalne) 
 

 

Zajęcia w pracowniach: 

nr 9 –obróbka ręczna, 

nr 22-spawalnia 

nr 32 – obróbka skrawaniem 

nr 16 –obróbka cieplna i plastyczna 

nr 19 –rozdzielnia robót 

nr 20 szlifiernia 

nr30 komputerowego wspomagania z programem SOLID 

EDGE na 10 stanowisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikum  

 

Szkoła branżowa 

II 

stopnia(kształcen

ie wyłącznie na 

podbudowie BS 

I) 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

zawod.  

w spawaniu metodą 

MAG/TIG 

 

AUTOCAD/INVE

NTOR,SOLID 

EDGE 

Operator kierowca 

wózka widlowego 

Operator obrabiarek 

skrawających 

konwencjonalnych 

konwencjonalnych 

stanowisk egzaminacyjnych –3-6 

dla kwalifikacji MG.20. MG.17, MEC.03. 

MEC.08. 

 

stanowisk egzaminacyjnych –0 dla 

kwalifikacji MG.19, MEC.05.uwagi  jak do 

operatora obrabiarek skrawajacych lp.7 

 

 

Praktyki zawodowe  możliwe do realizacji w 

wymiarze 2 tygodnie w CKZ reszta w 

zakładzie pracy  



10 Technik elektryk 

311303 
EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja 

instalacji,  maszyn i urządzeń  elektrycznych 
 

 

 

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja 

instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 
 

 

 pracownia zintegrowana instalacji 

elektrycznych 29 
 pracownia maszyn elektrycznych 36  
 pracownia obrobki ręcznej 9 

 pracownia podstaw elektrotechniki nr 6 

ELE.03. Eksploatacja instalacji, maszyn i 

urządzeń elektrycznych 

Technikum  4 

letnie 

 

 

 

Technikum  

 

Szkoła branżowa 

II 

stopnia(kształcen

ie wyłącznie na 

podbudowie BS 

I) 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

Kursy umiejęt. 

zawodowych: 

Operator kierowca 

wózka widlowego 

 Spawanie metodą 

MAG/TIG 

Kurs SEP 1kV 

Aktualnie CKZ posiada bogatą i w pełni 

wyposażona bazę dydaktyczną poprzez 

doposażenie ze środków unijnych w  ramach 

działania 9.4 i 6.4  

Program ARCADIA do projektowania 

instalacji elektrycznych  

stanowisk egzaminacyjnych 3-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Technik spawalnik 
311516 

(możliwość 

kształcenia) 

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 
lub 
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów 

maszyn, urządzeń i narzędzi  
 

 

 MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac 

spawalniczych  
 
    Zajęcia w pracowniach: 

nr 9 –obróbka ręczna, 

nr 22-spawalnia 

nr 32 – obróbka skrawaniem 

Technikum 5letnie 
X X  

X 

Kursy umiejęt. 

zawod.  

1/w spawaniu 

metodą 

  MAG135 

 TIG141 

 gazowe 

311 

Aktualnie CKZ posiada bogatą i w pełni 

wyposażona bazę dydaktyczną poprzez 

doposażenie ze środków unijnych w  ramach 

działania 9.4 i 6.4 oraz sprzęt spawalniczy 

pozyskany wcześniej z innych  projektów 

Spawalnia :7 stanowisk i wentylacja 

odciągową , 

9urzadzeń do spawania MAG135 

5 urzadzń do TIG141 

3 urzadzenia  do metody 311 



nr 16 –obrobka cieplna i plastyczna 

nr 19 –rozdzielnia robót 
 

nr 35 - pracownia wykladowa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 elektroda 

otulona 

Operator kierowca 

wózka widlowego 

Operator obrabiarek 

skrawających 

konwencjonalnych 

3 urzadzenia do MMA 

1 urzadzenie do cięcia plazmowego ręcznego 

1 zgrzewarka punktowa  ręczna 

 

 

Pracownie budowlane CKZ ul. Św. Barbary 1c 

 

lp Pracownia Krótki opis Zajęcia 
praktyczne/zawód/kwalifikacja/liczba 

uczniów mających zajęcia w roku 
szkolnym19/20 

Praktyki zawodowe 
zawód/kwalifikacja/ 

liczba uczniów mających 
zajęcia w roku 19/20 

Egzaminy KKZ uwagi 

1 Technik 
dekoracyjnych 

Pracownia z trzema 
pełnowymiarowymi 

stanowiskami do nauki 
technik dekoracyjnych 

Zajęcia praktyczne: Monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w 

budownictwie 
712905/BD.04 Wykonywanie robót 

Technik robót 
wykończeniowych w 

budownictwie 
311219/ BD.04 

Pracownia po 
przygotowaniu może 

służyć do 
przeprowadzenia na 

Pracownia może 
służyć do KKZ z 

kwalifikacji: 
Wykonywanie 

W pracowni 
można 

prowadzić 
zajęcia na 



wyposażona w 
narzędzia i sprzęt do 
wykonywania robót 

malarskich, 
tapeciarskich i innych 
technik dekoracyjnych 

montażowych, okładzinowych i 
wykończeniowych 

BUD.11Wykonywanie robót 
montażowych, okładzinowych i 

wykończeniowych  
Technik robót wykończeniowych w 

budownictwie 
311219/ BD.04 Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych i 
wykończeniowych 

BUD.11Wykonywanie robót 
montażowych, okładzinowych i 
wykończeniowych/109 uczniów 

 

Wykonywanie robót 
montażowych, 

okładzinowych i 
wykończeniowych 

BUD.11Wykonywanie 
robót montażowych, 

okładzinowych i 
wykończeniowych 

trzech stanowiskach 
egzaminu 

zawodowego z 
kwalifikacji: 

BD.04 Wykonywanie 
robót montażowych, 

okładzinowych i 
wykończeniowych 

BUD.11Wykonywanie 
robót montażowych, 

okładzinowych i 
wykończeniowych 

BD. 29. Wykonywanie 
i kontrolowanie robót 

konstrukcyjno – 
budowlanych 

BUD.12. Wykonywanie 
robót murarskich i 

tynkarskich 
 

robót 
montażowych, 

okładzinowych i 
wykończenio- 
wych BUD.11 

KUZ z 
zakresu 
robót 

wykończenio
wych 

2 Pracownia 
betoniarsko - 

zbrojarska 

Pracownia z trzema 
stanowiskami do nauki 

robót zbrojarskich i 
betoniarskich 

wyposażona w 
narzędzia i sprzęt do 
wykonywania tych 

robót   

Technik budownictwa  
311104/ BD. 29. Wykonywanie i 

kontrolowanie robót konstrukcyjno – 
budowlanych/44 uczniów 

 
 
 
 
 

Technik budownictwa  
311104/ BD. 29. 
Wykonywanie i 

kontrolowanie robót 
konstrukcyjno – 
budowlanych/27 

uczniów 

Pracownia po 
przygotowaniu może 

służyć do 
przeprowadzenia na 
jednym stanowisku 

egzaminu 
zawodowego z 

kwalifikacji: BD. 29. 
Wykonywanie i 

kontrolowanie robót 
konstrukcyjno – 

budowlanych 
BUD.01. Wykonywa- 

Pracownia może 
służyć do KKZ z 

kwalifikacji: 
BUD.01. 

Wykonywa- 
nie robót 

zbrojarskich i 
betoniarskich 

Od roku 
szkolnego 
2020/2021 

Można 
prowadzić 
zajęcia w 
zawodzie 
betoniarz 
zbrojarz i 
technik 

budownictw
a/kwalifikacj

aBUD.01. 



nie robót zbrojarskich i 
betoniarskich 

Wykonywa- 
nie robót 

zbrojarskich i 
betoniarskic

h 
W pracowni 

można 
prowadzić 
zajęcia na 

KUZ z 
zakresu 
robót 

betoniarsko-
zbrojarskich 

 

3 Pracownia 
suchej 

zabudowy 

Pracownia z sześcioma 
pełnowymiarowymi 

stanowiskami do nauki 
suchej zabudowy 

wyposażona w 
narzędzia i sprzęt  

Pracownia 
wykorzystywana do 
prowadzenia zajęć w 

innych zawodach 
budowlanych 

Zajęcia praktyczne: Monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w 

budownictwie 
712905/BD.04 Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych i 
wykończeniowych 

BUD.11Wykonywanie robót 
montażowych, okładzinowych i 

wykończeniowych  
Technik robót wykończeniowych w 

budownictwie 
311219/ BD.04 Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych i 
wykończeniowych 

BUD.11Wykonywanie robót 
montażowych, okładzinowych i 

wykończeniowych/ Technik 
budownictwa  

Technik robót 
wykończeniowych w 

budownictwie 
311219/ BD.04 

Wykonywanie robót 
montażowych, 

okładzinowych i 
wykończeniowych 

BUD.11Wykonywanie 
robót montażowych, 

okładzinowych i 
wykończeniowych 

Technik budownictwa  
311104/ BD. 29. 
Wykonywanie i 

kontrolowanie robót 
konstrukcyjno – 
budowlanych/ 

Pracownia po 
przygotowaniu może 

służyć do 
przeprowadzenia na 
sześciu stanowiskach 

egzaminu 
zawodowego z 

kwalifikacji: 
BD.04 Wykonywanie 
robót montażowych, 

okładzinowych i 
wykończeniowych 

BUD.11Wykonywanie 
robót montażowych, 

okładzinowych i 
wykończeniowych 
B.18 Wykonywanie 
robót murarsko - 

Pracownia może 
służyć do KKZ z 

kwalifikacji: 
Wykonywanie 

robót 
montażowych, 

okładzinowych i 
wykończenio- 
wych BUD.11 

W pracowni 
można 

prowadzić 
zajęcia na 

KUZ z 
zakresu 
robót 

wykończenio
wych 

W pracowni 
przeprowadz

ane są 
szkolenia dla 
nauczycieli i 
uczniów z 
nowoczes- 

nych 
technologii, 



311104/ BD. 29. Wykonywanie i 
kontrolowanie robót konstrukcyjno – 

budowlanych/ KKZ B.18 Wykonywanie 
robót murarsko – tynkarskich/136 

uczniów i 23 kursantów 

tynkarskich 
BD. 29. Wykonywanie 
i kontrolowanie robót 

konstrukcyjno – 
budowlanych 

BUD.12. Wykonywanie 
robót murarskich i 

tynkarskich 

obsługi 
narzędzi i 
sprzętu 
W roku 

szkolnym 
2019/2020 
szkolenie 

firmy Festool 
dla 50 

uczniów oraz 
szkolenie 

firmy Siniat 
dla 15 

nauczycieli 

4 Pracownia 
technika 

budownictwa 

Pracownia z sześcioma 
pełnowymiarowymi 

stanowiskami do 
technika budownictwa 

oraz  nauki suchej 
zabudowy 

wyposażona w 
narzędzia i sprzęt  

Pracownia 
wykorzystywana do 
prowadzenia zajęć w 

innych zawodach 
budowlanych 

Zajęcia praktyczne: Monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w 

budownictwie 
712905/BD.04 Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych i 
wykończeniowych 

BUD.11Wykonywanie robót 
montażowych, okładzinowych i 

wykończeniowych  
Technik robót wykończeniowych w 

budownictwie 
311219/ BD.04 Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych i 
wykończeniowych 

BUD.11Wykonywanie robót 
montażowych, okładzinowych i 

wykończeniowych/ Technik 
budownictwa  

311104/ BD. 29. Wykonywanie i 

Technik budownictwa  
311104/ BD. 29. 
Wykonywanie i 

kontrolowanie robót 
konstrukcyjno – 
budowlanych/27 

uczniów 

Pracownia po 
przygotowaniu może 

służyć do 
przeprowadzenia na 
sześciu stanowiskach 

egzaminu 
zawodowego z 

kwalifikacji: 
BD.04 Wykonywanie 
robót montażowych, 

okładzinowych i 
wykończeniowych 

BUD.11Wykonywanie 
robót montażowych, 

okładzinowych i 
wykończeniowych 
B.18 Wykonywanie 
robót murarsko - 

tynkarskich 

Pracownia może 
służyć do nauki 

w zawodzie 
murarz – 

tynkarz i technik 
budownictwa 

oraz KKZ z 
kwalifikacji: 

BUD.12. 
Wykonywanie 

robót 
murarskich i 
tynkarskich 

W pracowni 
można 

prowadzić 
zajęcia na 

KUZ z 
zakresu 
robót 

murarsko 
tynkarskich 

(przeprowad
zono w 

poprzednich 
latach kursy: 

murarz 
tynkarz oraz 

obsługa 
agregatu 

tynkarskiego 



kontrolowanie robót konstrukcyjno – 
budowlanych/ KKZ B.18 Wykonywanie 

robót murarsko – tynkarskich/107 
uczniów i 23 kursantów 

BD. 29. Wykonywanie 
i kontrolowanie robót 

konstrukcyjno – 
budowlanych 

BUD.12. Wykonywanie 
robót murarskich i 

tynkarskich 

5 Pracownia 
posadzkarsko 
okładzinowa 

Pracownia z pięcioma 
pełnowymiarowymi 
stanowiskami robót 

posadzkarsko – 
okładzinowych 
wyposażona w 

narzędzia i sprzęt  
Pracownia 

wykorzystywana do 
prowadzenia zajęć w 

innych zawodach 
budowlanych 

Zajęcia praktyczne: Monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w 

budownictwie 
712905/BD.04 Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych i 
wykończeniowych 

BUD.11Wykonywanie robót 
montażowych, okładzinowych i 

wykończeniowych  
Technik robót wykończeniowych w 

budownictwie 
311219/ BD.04 Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych i 
wykończeniowych 

BUD.11Wykonywanie robót 
montażowych, okładzinowych i 
wykończeniowych/108 uczniów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technik robót 
wykończeniowych w 

budownictwie 
311219/ BD.04 

Wykonywanie robót 
montażowych, 

okładzinowych i 
wykończeniowych 

BUD.11Wykonywanie 
robót montażowych, 

okładzinowych i 
wykończeniowych 

Pracownia po 
przygotowaniu może 

służyć do 
przeprowadzenia na 
pięciu stanowiskach 

egzaminu 
zawodowego z 

kwalifikacji: 
BD.04 Wykonywanie 
robót montażowych, 

okładzinowych i 
wykończeniowych 

BUD.11Wykonywanie 
robót montażowych, 

okładzinowych i 
wykończeniowych 
B.18 Wykonywanie 
robót murarsko - 

tynkarskich 
BD. 29. Wykonywanie 
i kontrolowanie robót 

konstrukcyjno – 
budowlanych 

BUD.12. Wykonywanie 
robót murarskich i 

tynkarskich 

Pracownia może 
służyć do KKZ z 

kwalifikacji: 
Wykonywanie 

robót 
montażowych, 

okładzinowych i 
wykończenio- 
wych BUD.11 

BUD.12. 
Wykonywanie 

robót 
murarskich i 
tynkarskich 

W pracowni 
można 

prowadzić 
zajęcia na 

KUZ z 
zakresu 
robót 

wykończenio
wych 



 
 
 
 

6 Pracownia 
technologa 

robót 
wykończenio- 

wych 

Pracownia 
wyposażona tablicę 

interaktywną do 
prowadzenia 

instruktaży oraz zajęć 
teoretycznych na KKZ 

instruktaże: Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 
712905/BD.04 Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych i 
wykończeniowych 

BUD.11Wykonywanie robót 
montażowych, okładzinowych i 

wykończeniowych  
Technik robót wykończeniowych w 

budownictwie 
311219/ BD.04 Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych i 
wykończeniowych 

BUD.11Wykonywanie robót 
montażowych, okładzinowych i 

wykończeniowych/ Technik 
budownictwa  

311104/ BD. 29. Wykonywanie i 
kontrolowanie robót konstrukcyjno – 

budowlanych/ KKZ B.18 Wykonywanie 
robót murarsko – tynkarskich/136 

uczniów i 23 kursantów 

  Pracownia może 
służyć do KKZ z 

kwalifikacji: 
BUD.11 

Wykonywanie 
robót 

montażowych, 
okładzinowych i 

wykończenio- 
wych  

BUD.01. 
Wykonywa- 

nie robót 
zbrojarskich i 
betoniarskich 

BUD.12. 
Wykonywanie 

robót 
murarskich i 
tynkarskich 

 

7 Pracownia 
malarsko 

tapeciarska 

Pracownia z trzema 
pełnowymiarowymi 

stanowiskami 
wyposażona w 

narzędzia i sprzęt do 
wykonywania robót 

malarskich i 

Zajęcia praktyczne: Monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w 

budownictwie 
712905/BD.04 Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych i 
wykończeniowych 

BUD.11Wykonywanie robót 

Technik robót 
wykończeniowych w 

budownictwie 
311219/ BD.04 

Wykonywanie robót 
montażowych, 

okładzinowych i 

Pracownia po 
przygotowaniu może 

służyć do 
przeprowadzenia na 
trzech stanowiskach 

egzaminu 
zawodowego z 

Pracownia może 
służyć do KKZ z 

kwalifikacji: 
Wykonywanie 

robót 
montażowych, 

okładzinowych i 

W pracowni 
można 

prowadzić 
zajęcia na 

KUZ z 
zakresu 
robót 



tapeciarskich  montażowych, okładzinowych i 
wykończeniowych  

Technik robót wykończeniowych w 
budownictwie 

311219/ BD.04 Wykonywanie robót 
montażowych, okładzinowych i 

wykończeniowych 
BUD.11Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych i 
wykończeniowych/109 uczniów 

wykończeniowych 
BUD.11Wykonywanie 
robót montażowych, 

okładzinowych i 
wykończeniowych 

kwalifikacji: 
BD.04 Wykonywanie 
robót montażowych, 

okładzinowych i 
wykończeniowych 

BUD.11Wykonywanie 
robót montażowych, 

okładzinowych i 
wykończeniowych 

BD. 29. Wykonywanie 
i kontrolowanie robót 

konstrukcyjno – 
budowlanych 

BUD.12. Wykonywanie 
robót murarskich i 

tynkarskich 

wykończenio- 
wych BUD.11 

wykończenio
wych 

8 Pracownia 
AutoCAD 

Pracownia 
wyposażona w 10 

stanowisk 
komputerowych z 

programem AutoCAD  

Technik budownictwa/BUD.14 
Organizacja i kontrola robót 

budowlanych oraz sporządzanie 
kosztorysów/ 

Technik inżynierii sanitarnej/BUD.20 
Organizacja robót związanych z 

budowa montażem i eksploatacją sieci 
oraz instalacji sanitarnych/ 

Technik robót wykończeniowych w 
budownictwie/BUD.25 Organizacja 

kontrola i sporządzanie kosztorysów 
robót wykończeniowych w 

budownictwie  

Technik budownictwa  
311104/ BD. 29. 
Wykonywanie i 

kontrolowanie robót 
konstrukcyjno – 
budowlanych/27 

uczniów 

 Pracownia może 
służyć do KKZ z 

kwalifikacji: 
BUD.14 

Organizacja i 
kontrola robót 
budowlanych 

oraz 
sporządzanie 
kosztorysów 

BUD.20 
Organizacja 

robót 
związanych z 

budowa 
montażem i 
eksploatacją 

 



sieci oraz 
instalacji 

sanitarnych 
BUD.25 

Organizacja 
kontrola i 

sporządzanie 
kosztorysów 

robót 
wykończeniowy

ch w 
budownictwie 

9 Pracownia 
kosztorysowa- 

nia 

Pracownia 
wyposażona w 10 

stanowisk 
komputerowych z 

programem Norma  

Technik budownictwa/BUD.14 
Organizacja i kontrola robót 

budowlanych oraz sporządzanie 
kosztorysów/ 

Technik inżynierii sanitarnej/BUD.20 
Organizacja robót związanych z 

budowa montażem i eksploatacją sieci 
oraz instalacji sanitarnych/ 

Technik robót wykończeniowych w 
budownictwie/BUD.25 Organizacja 

kontrola i sporządzanie kosztorysów 
robót wykończeniowych w 

budownictwie  

Technik budownictwa  
311104/ BD. 29. 
Wykonywanie i 

kontrolowanie robót 
konstrukcyjno – 
budowlanych/27 

uczniów 

 Pracownia może 
służyć do KKZ z 

kwalifikacji: 
BUD.14 

Organizacja i 
kontrola robót 
budowlanych 

oraz 
sporządzanie 
kosztorysów 

BUD.20 
Organizacja 

robót 
związanych z 

budowa 
montażem i 
eksploatacją 

sieci oraz 
instalacji 

sanitarnych 
BUD.25 

 



Organizacja 
kontrola i 

sporządzanie 
kosztorysów 

robót 
wykończeniowy

ch w 
budownictwie 

10 Rozdzielnia 
robót 

Pracownia pomocnicza 
do nauki technika 

budownictwa, ślusarza 
(wyposażenia nie 

spełnia wymogów bhp 
- konieczne 

dofinansowanie) 

     

11 Pracownia 
dekarska 

Pracownia 
przygotowana (bez 

pełnego 
wyposażenia)do nauki 

zawodu Dekarz 
kwalifikacja BUD. 03 
Wykonywanie robót 

dekarsko - 
blacharskich 

ślusarz/ Technik budownictwa  
311104/ BD. 29. Wykonywanie i 

kontrolowanie robót konstrukcyjno – 
budowlanych/51 uczniów 

    

12 Pracownia  
technika 

urządzeń i  
systemów 
energetyki 

odnawialnej 
(ul.Kopernika 

5) 

 Technik   systemów  energetyki 
odnawialnej 

ELE .10Montaż  i uruchamianie  
urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej 
ELE.11Eksploatacja urządzeń i 

systemów energetyki odnawialnej 

Technik   systemów  
energetyki odnawialnej 

ELE .10Montaż  i 
uruchamianie  urządzeń 
i systemów energetyki 

odnawialnej 
ELE.11Eksploatacja 

urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 

Technik   systemów  
energetyki 

odnawialnej 
ELE .10Montaż  i 

uruchamianie  
urządzeń i systemów 

energetyki 
odnawialnej 

ELE.11Eksploatacja 

Technik 
inżynierii 

sanitarnych 
BUD.09 

Wykonywanie 
robót 

związanych z 
budową, 

montażem i 

W pracowni 
można 

prowadzić 
zajęcia na 

KUZ z 
zakresu 

instalacji 
sanitarnych 



urządzeń i systemów 
energetyki 

odnawialnej 

eksploatacją 
sieci oraz 
instalacji 

sanitarnych 

 

 

 

 

 

 


