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Kwalifikacje rynkowe 
Przykłady kwalifikacji włączonych do ZSK 

Lakiernik samochodowy – świadectwo czeladnicze (PRK3) 

• Lakiernik samochodowy – dyplom mistrzowski (PRK5)

• Elektryk – dyplom mistrzowski (PRK5)

• Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D (PRK3)

• Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC) (PRK 3)

• Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC) (PRK 5)

• Przygotowanie pojazdów do lakierowania naprawczego – pomocnik lakiernika (PRK 
3)

• Przeprowadzanie procesu renowacji i naprawy powłoki lakierowej – lakiernik 
samochodowy (PRK 4)

• Lakierowanie w lakierniach przemysłowych – lakiernik przemysłowy (PRK 3)

•



Kwalifikacje rynkowe 
Przykłady kwalifikacji włączonych do ZSK 

• Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w 
technologii przewlekanej i powierzchniowej (PRK 3)

• Montowanie manualne komponentów i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i 
mechatronicznych (PRK 3)



Kwalifikacje rynkowe – przykłady kwalifikacji zgłoszonych do ZSK

- Doradzanie w zakresie zakupu pojazdów elektrycznych PIRE

- Diagnozowanie samochodów elektrycznych* ITS

- Obsługiwanie samochodów autonomicznych* ITS

- Organizowanie pomocy w zakresie mobilności w oparciu o zidentyfikowane potrzeby

osób z niepełnosprawnościami* ITS

- Serwisowanie kół pojazdów samochodowych* ITS

- Rozliczanie i dokumentowanie czasu pracy kierowcy* ITS

- Planowanie produkcji tablic rejestracyjnych* ITS

- Szacowanie jednostkowych przewozów ładunków transportem samochodowym* ITS

- Kontrolowanie jakości płynów samochodowych w warunkach eksploatacyjnych* ITS 



- Kupowanie usług badawczych dla branży motoryzacyjnej
- Wykonywanie czynności magazynowych
- Określanie stanu technicznego oraz wycena maszyn i urządzeń
- Zabezpieczanie komponentów i produktów przed skutkami wyładowań 

elektrycznych 
- Diagnozowanie samochodów za pośrednictwem układu OBD (on-board

diagnostics)
I inne…
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www.kwalifikacje.gov.pl
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Elektromobilność w Polsce – Raport Bergman Engineeringi







WARSZTATY





1. Nazwa kwalifikacji 

2. Informacje na temat grup osób, które mogą być zainteresowane 
uzyskaniem kwalifikacji 

3. Zapotrzebowanie na kwalifikację 

4. Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji 



Praca w pokojach – 20 minut

Dokument Word – przygotowanie jednego dokumentu w grupie

Omówienie pomysłów na kwalifikacje rynkowe – pokazanie efektów pracy grupy









43

Kontakt

Iwona Caputa

Regionalny Lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Tel. 573 444 586
e-mail: i.caputa@ibe.edu.pl


