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LP NAZWA ZAWODU DEFICYTOWEGO
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KOD NAZWA ZAWODU NAZWA KWALIFIKACJI WPISUJĄCYCH SIĘ W
BAROMETR ZAWODÓWWg KZIS 2014

1 Elektrycy, elektromechanicy i 
elektromonterzy

7411 elektrycy budowlani i pokrewni Kurs dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i 
dozorem urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetyczne w zakresie obsługi, 
konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-
pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, 
przetwarzające, przesyłające i zużywające energie 
elektryczną oraz inne urządzenia 
elektroenergetyczne – tzw. uprawnienia 
elektryczne.

7412 elektromechanicy i elektromonterzy

7413 monterzy linii elektrycznych 

3113 technicy elektrycy

3131 operatorzy urządzeń energetycznych

2 Brukarz 711205 brukarz Operator przecinarek do nawierzchni dróg o 
napędzie spalinowym

Operator narzędzi udarowych ręcznych 
zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

3 Diagności samochodowi 311501 diagnosta uprawniony do 
wykonywania badań technicznych 
pojazdów

Szkolenia obejmujące zapoznanie kandydata z 
systemem badań technicznych w Polsce, zakresem 
badań, metodami kontroli stanu technicznego 
pojazdów oraz funkcjonowaniem Stacji Kontroli 
Pojazdów. Uzupełnieniem szkolenia podstawowego 
są szkolenia specjalistyczne. 

311503 kontroler stanu technicznego 
pojazdów

4 Kierowcy samochodów ciężarowych i 
ciągników siodłowych

8332  kierowcy samochodów ciężarowych Kurs dla kierowców przewożących materiały 
niebezpieczne ADR - podstawowy

Kurs dla kierowców przewożących materiały 
niebezpieczne ADR - specjalistyczne

Kurs dla kierowców przewożących materiały 
niebezpieczne ADR - cysterny

Kurs operatora hydraulicznych dźwigów 
samochodowych HDS

5 Magazynierzy 4321 magazynierzy i pokrewni Kurs magazyniera z obsługą wózków  jezdniowych



8344 kierowcy operatorzy wózków 
jezdniowych

Kierowcy wózków jezdniowych

6 Mechanicy maszyn i urządzeń 723302 mechanik/konserwator urządzeń 
dźwignicowych

Kurs konserwatora podestów ruchomych, 
podnośników koszowych, podnośników 
warsztatowych
Kurs konserwatora żurawi samojezdnych i żurawi 
przenośnych HDS
Kurs konserwatora dźwigów i wind towarowo-
osobowych
Kurs z zakresu konserwacji suwnic, wciągników i 
wciągarek

7 Monterzy instalacji budowlanych 7126 hydraulicy i monterzy rurociągów Kurs dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i 
dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych w 
zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu 
oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń 
wytwarzających, przetwarzających, przesyłające i 
zużywające gaz oraz inne urządzenia, instalacje i 
sieci gazowe – tzw. uprawnienia gazowe

8 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 232001 nauczyciel/instruktor praktycznej 
nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej 
nauki zawodu

9 Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót 
ziemnych 

8342 operatorzy sprzętu do robót 
ziemnych i urządzeń pokrewnych

Kurs z obsługi maszyn i urządzeń technicznych do 
robót ziemnych tj. operator koparkoładowarki, 
operator koparki jednonaczyniowej, operator 
ładowarki jednonaczyniowej, operator 
spycharki, operator walca drogowego.

10 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z 
gumy i tworzyw sztucznych 

8142 operatorzy maszyn do produkcji 
wyrobów z tworzyw sztucznych

Kurs dla osób zajmujących się wtryskiwaniem lub/i 
wytłaczanie tworzyw sztucznych –  szkolenie musi 
zakończyć się zdobyciem np. Certyfikatu TUV

11 Operatorzy obrabiarek skrawających 7223 ustawiacze i operatorzy obrabiarek 
do metali i pokrewni

Kurs z zakresu obsługi i programowania obrabiarek 
sterowanych numerycznie CNC – szkolenie musi 
zakończyć się zdobyciem np. Certyfikatu TUV.

12 Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej

341202 opiekun osoby starszej Kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej – 
szkolenie musi zakończyć się zdobyciem np. 
Certyfikatu VCC

13 Robotnicy budowlani 7111 monterzy konstrukcji budowlanych i Kurs montażysty rusztowań budowlano – 



konserwatorzy budynków montażowych metalowych

9313 robotnicy wykonujący prace w 
budownictwie ogólnym

Kurs operatora agregatów tynkarskich

14 Robotnicy leśni 6210 robotnicy leśni i pokrewni Kurs operatora pilarek spalinowych

15 Spawacze 7212 spawacze i pokrewni Kursy spawalnicze

Kursy zgrzewania i lutowania


