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W jakich zawodach można się 
kształcić w rzemiośle 

i zdobywać kwalifikacje?



BRANŻE 
W/G KLASYFIKACJI ZAWODÓW 
SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO
Przykłady zawodów szkolnych i pozaszkolnych 



Branża budowlana
Zawody szkolne branży budowlanej 

• Betoniarz zbrojarz
• Cieśla
• Dekarz
• Kamieniarz
• Monter izolacji budowlanych
• Zdun
• Kominiarz
• Monter izolacji przemysłowych
• Murarz - tynkarz
• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
• Blacharz izolacji przemysłowych



Branża budowlana
Zawody pozaszkolne branży budowlanej 

• Brukarz
• Betoniarz
• Malarz - tapeciarz
• Murarz
• Posadzkarz
• Glazurnik
• Parkieciarz
• Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
• Monter sieci cieplnych
• Monter sieci gazowych
• Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
• Monter konstrukcji budowlanych
• Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
• Blacharz budowlany
• Stolarz budowlany
• Sztukator
• Szklarz budowlany
• Zdobnik ceramiki
• Zdobnik szkła



Podstawowe kwalifikacje wykazane w KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO 
mogą i powinny być uzupełniane. Szkoły branżowe organizując dodatkowe kursy doszkalające 
często oferują możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień i umiejętności. 

Można je także zdobywać w trybie pozaszkolnym. 
Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności to znakomity argument w czasie rozmowy rekrutacyjnej.     

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności



Blacharz budowlany

Blacharz  wykonuje operacje blacharskie polegające na obróbce i kształtowaniu elementów
z blach. Głównym wytworem jego pracy są pokrycia dachowe oraz opierzenia i instalacje.

Blacharz budowlany: 

• montuje urządzenia do odprowadzania wody, instalacje z blach stalowych, aluminiowych, 
miedzianych oraz elementy pokryć i instalacji z blachy,

• demontuje, montuje i naprawia elementy pokryć blacharskich, także o charakterze zabytkowym 
i artystycznym,

• do jego zadań należy czytanie planów technicznych, wykonywanie pomiarów, sprawdzanie jakości 
materiałów, obróbka i kształtowanie elementów z blach i profili (cięcie, kształtowanie), łączenie 
(nitowanie, klejenie, połączenia śrubowe i za pomocą zamków) oraz demontaż i montaż elementów 
z blachy.





Czy wiesz, że…

W Średniowieczu zawód murarza należał do tzw. zawodów 
wolnych. Zrzeszeni w cechach baumajstrzy, czyli mistrzowie 
murarstwa, przemierzali za pracą wraz z towarzyszącymi im 
czeladnikami całą Europę. Ich najbardziej eksponowanymi, 
a zarazem najbardziej prestiżowymi zamówieniami były katedry, 
których wznoszenie było wielkim kunsztem wymagającym 
wiedzy inżynierskiej i talentu architektonicznego. 
Był więc to zawód uprawiany na kilku poziomach wymagań 
i na kilku poziomach umiejętności oraz zdobytej wiedzy. 
Z zawodu murarskiego wyodrębniły się w czasach późniejszych 
osobne profesje, takie jak inżynier budownictwa, architekt.

Współcześnie z określeniem murarz kojarzony jest zazwyczaj 
jedynie rzemieślnik, wykonujący pracę fizyczną w procesie 
wznoszenia budowli.



Branża drzewno - meblarska
Zawody szkolne branży drzewno - meblarskiej

• Koszykarz plecionkarz
• Stolarz
• Tapicer



Branża drzewno - meblarska
Zawody pozaszkolne branży drzewno - meblarskiej

• Tokarz w drewnie
• Pozłotnik
• Rzeźbiarz w drewnie
• Parkieciarz
• Stolarz meblowy
• Fajkarz
• Introligator
• Renowator mebli artystycznych



Wykonuje za pomocą narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń 
do obróbki drewna, w tym obrabiarek sterowanych numerycznie różnego rodzaju meble, stolarkę 
budowlaną oraz galanterię z wykorzystaniem różnych gatunków drewna oraz materiałów 
drewnopodobnych tj. płyt, oklein i innych.

Stolarz:

• rozpoznaje gatunki drewna oraz właściwie dobiera drewna i materiały drewnopochodne 
do wykonania różnych wyrobów,

• przeprowadza trasowanie i ręczną obróbkę; przerzynanie, struganie dłutowanie, wiercenie, 
klejenie, okleinowanie, montowanie, wykańczanie,

• właściwie dobiera narzędzia stolarskie do wykonania prac stolarskich i umie się nimi posługiwać,
• okuwa wyroby stolarskie różnego typu okuciami,
• naprawia i odświeża meble i wyroby stolarki budowlanej.

Stolarz





Posiadając kwalifikacje 
stolarza można 
pracować jako: 

• Stolarz meblowy,
• Stolarz budowlany,
• Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych,
• Stolarz modelarz instrumentów muzycznych,
• Tapicer,
• Cieśla,
• Cieśla szalunkowy,
• Szkutnik,
• Snycerz,
• Koszykarz - plecionkarz, 
• Renowator mebli.



Pierwszy w Polsce cech stolarski powstał w 1489 roku w Krakowie. 
Rozwój meblarstwa wiązał się z rozwojem miast, a tym samym 
z rozwojem mieszczaństwa. Pierwszą szkołę meblarstwa stworzył w 1750 roku Stanisław Konarski. 
Do znanych stolarzy zalicza się Jan Jakub Simmler (1791–1872), polski rzemieślnik ebenista, 
produkujący meble o wysokim poziomie artystycznym i technicznym.

A dziś… 

Polska zajmuje bardzo wysoką, bo aż czwartą pozycję wśród eksporterów mebli na świecie 
oraz szóstą wśród producentów. 
Nasi producenci wytwarzają meble dla wielkich, ogólnoświatowych sieci meblarskich. 
Sprzęt do samodzielnego montażu najczęściej trafia z Polski do Niemiec, Czech, 
Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Francji.

Czy wiesz, że…



Branża elektroenergetyczna
Zawody szkolne branży elektroenergetycznej

• Elektromechanik
• Monter-elektronik
• Elektryk

Podstawowe kwalifikacje wykazane w KLASYFIKACJI ZAWODÓW 
SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO mogą i powinny być uzupełniane. 
Szkoły branżowe organizując dodatkowe kursy doszkalające często 
oferują możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień i umiejętności. 
Można je także zdobywać w trybie pozaszkolnym. 

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności to znakomity argument 
w czasie rozmowy rekrutacyjnej.     



Branża elektroenergetyczna
Zawody pozaszkolne branży elektroenergetycznej

• Elektromechanik urządzeń chłodzących
• Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
• Monter elektronik urządzeń radiowo - telewizyjnych



Elektryk

Montuje, diagnozuje i naprawia instalacje, podzespoły oraz urządzenia 
elektryczne i elektroenergetyczne, diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn 
elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy, dobiera 
zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn elektrycznych.

Elektryk:

• posługuje się dokumentacją techniczną, rysunkami oraz schematami maszyn 
i urządzeń elektrycznych,

• posługuje się oprogramowaniem komputerowym wspierającym 
wykonywanie zadań zawodowych,

• przestrzega zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosowania przepisów prawa energetycznego, ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska.

PRACA ELEKTRYKA WIĄŻE SIĘ Z DUŻĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA BEZPIECZEŃSTWO!





Posiadając kwalifikacje 
elektryka można pracować jako: 
• Elektromechanik pojazdów samochodowych, 
• Technik awionik,
• Mechanik pojazdów samochodowych, 
• Technik pojazdów samochodowych,
• Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, 
• Technik elektroenergetyk transportu szynowego, 
• Mechanik motocyklowy, 
• Technik chłodnictwa i klimatyzacji, 
• Technik urządzeń dźwigowych, 
• Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
• Technik automatyk. 



Czy wiesz, że…

Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków 
elektrycznych.

Przepływ ładunku elektrycznego, czyli prąd elektryczny, 
zaobserwował po raz pierwszy około 1663 roku, niemiecki 
uczony Otto von Guericke. Zauważył on, że ciało obojętne 
połączone struną metalową z ciałem naładowanym, zyskuje 
ładunek elektryczny.

Badania S.Graya doprowadziły w 1734 roku do stwierdzenia, 
że najlepszymi (spośród wówczas znanych) przewodnikami 
elektryczności są metale. 

Sam prąd elektryczny jako zjawisko nie był jednak w tych 
czasach badany.



Branża fryzjersko-kosmetyczna
Zawody szkolne branży fryzjersko kosmetycznej

• Fryzjer

Podstawowe kwalifikacje wykazane w  KLASYFIKACJI ZAWODÓW 
SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO mogą i powinny być uzupełniane. 
Szkoły branżowe organizując dodatkowe kursy doszkalające często 
oferują możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień i umiejętności. 

Można je także zdobywać w trybie pozaszkolnym. 
Są to często zawody, które jeszcze nie znalazły się w klasyfikacji,
ale funkcjonują na rynku pracy. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności 
to znakomity argument w czasie rozmowy rekrutacyjnej.     



Branża fryzjersko-kosmetyczna
Zawody pozaszkolne branży fryzjersko kosmetycznej

• Wizażystka/stylistka
• Kosmetyczka



Fryzjer

Zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie i strzyżenie 
włosów i zarostu, mycie i pielęgnowanie włosów, czesanie, trwała ondulacja, 
pielęgnowanie, rozjaśnianie i koloryzowanie włosów za pomocą różnorodnych narzędzi, 
z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.

Fryzjer:

• ocenia gatunek i stan włosów klientów,
• służy pomocą w doborze fryzury,
• śledzi  trendy mody i nowości technik fryzjerskich,
• stosuje nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetyczne,
• korzysta z technik komputerowych.



FILM BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA



Posiadając kwalifikacje 
fryzjera można 
pracować jako : 

• Wizażystka/stylistka
• Charakteryzatorka w teatrze, telewizji,  w agencjach 

reklamowych, przy sesjach zdjęciowych, pokazach,
• Doradca klienta w perfumeriach,
• Perukarz.



Czy wiesz, że… 
Najsłynniejszym polskim fryzjerem jest Antoni Cierplikowski (1884-1976) 
zwany „królem fryzjerów - fryzjerem królów”. Miał zaledwie 11 lat,
gdy w rodzinnym Sieradzu, jako syn szewca zetknął się z fryzjerstwem. 

W 1910 roku Antoine miał już swój zakład fryzjerski. Dzięki aktorce teatralnej 
Ève Lavallière, wylansował nową fryzurę a’la garçon, czyli na chłopczycę, 
która w połączeniu z sukienkami Coco Chanel stała się początkiem nowego wizerunku 
kobiety po pierwszej wojnie światowej.

Mistrz czesał najsłynniejsze artystki oraz tworzył koncepcje fryzur dla wytwórni 
filmowych i gwiazd (to on wykreował wizerunek Josephine Baker). 

Zbudował globalne imperium fryzjerskie i kosmetyczne, które obejmowało kilka 
kontynentów. Po drugiej wojnie światowej w Paryżu szkolił kolejne pokolenia fryzjerów. 



Branża spożywcza
Zawody szkolne branży spożywczej

• Cukiernik
• Piekarz
• Przetwórca mięsa
• Przetwórca ryb
• Kucharz
• Kelner



Branża spożywcza
Zawody pozaszkolne branży spożywczej

• Wędliniarz
• Karmelarz

Podstawowe kwalifikacje wykazane 
w KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO 
mogą i powinny być uzupełniane. Szkoły branżowe organizując 
dodatkowe kursy doszkalające często oferują możliwość zdobycia 
dodatkowych uprawnień i umiejętności. 

Można je także zdobywać w trybie pozaszkolnym. 
Są to często zawody, które jeszcze nie znalazły się w klasyfikacji, 
ale funkcjonują na rynku pracy - przykładem może być barista, 
albo chocolatier.  Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności 
to znakomity argument w czasie rozmowy rekrutacyjnej.     



Kucharz
Sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn 
i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem 
i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

Kucharz:

• posiada wiedzę o różnych kulturach kulinarnych oraz właściwym stosowania produktów 
spożywczych i ich łączeniu,

• ma wyczucie smaku, 
• podaje potrawy w jak najatrakcyjniejszej formie, 
• dobiera składniki najlepszej jakości, właściwie je przechowuje,
• oblicza wartości odżywcze i energetyczne potraw,
• układa menu, zarządza wydatkami na produkty spożywcze.





Posiadając kwalifikacje 
kucharza można 
pracować jako: 

• Cukiernik,
• Piekarz,
• Wędliniarz,
• Restaurator.



Czy wiesz że…

Kto był pierwszym kucharzem? Tego już na pewno się nie dowiemy.  Ale jedno jest pewne - gdyby ktoś 
nie wpadł na pomysł, że mięso trzeba upiec lub ugotować, to nadal jak inne naczelne spędzalibyśmy 
bardzo dużo czasu na samym jedzeniu i jeszcze więcej na jego gromadzeniu. 

Dieta naszych praprzodków wzbogacona o przetworzone mięso stała się bardziej urozmaicona, 
a w konsekwencji … urosły ich czaszki i mózgi. Zmalały za to szczęki i zęby! 
Zyskali za to więcej czasu aby… wymyślać różne użyteczne przedmioty. 

Czyżby ludzkość narodziła się w kuchni? Tak przynajmniej twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Harvarda. 
Ustalili, że ludzie na jedzenie poświęcają około 5% dziennej aktywności, gdy w tym samym czasie 
szympansy potrzebują aż połowy tego czasu, bo tyle zajmuje im znalezienie i pogryzienie surowego,  
roślinnego pokarmu. 



Cukiernik
Wykonuje czynności produkcyjno - technologiczne związane z wypiekiem ciast i ciastek 
o różnych gramaturach i kształtach przekładanych nadzieniami oraz powlekanych różnego 
rodzaju polewami i kuwerturą, przy użyciu specjalnych maszyn i urządzeń oraz sprzętów.

Cukiernik:

• ocenia przydatność surowców (mąki pszennej, cukru, tłuszczu, jaj itd.),
• zgodnie z recepturami miesza i przygotowuje surowce i wyrabia różne rodzaje ciast 

(drożdżowe, francuskie, kruche, biszkoptowe, biszkoptowo - tłuszczowe, orzechowe, 
bezowe),

• formuje, wypieka lub smaży przygotowane składniki, w zależności od rodzaju ciasta,
• przekłada i nadziewa różnymi masami, wykańcza glazurą, galaretką, cukrem pudrem 

lub kuwerturą, w zależności od rodzaju ciasta lub ciastek.



FILM BRANŻA SPOŻYWCZA



Posiadając kwalifikacje 
cukiernika można 
pracować jako: 

• Piekarz,
• Karmelarz,
• Chocolatier,
• Wytwórca lodów,
• Technik technologii żywności. 



Czy wiesz, że…

Chińskie ciasteczka z wróżbą mają wojenną genezę? 
Otóż na przełomie XII i XIII wieku oblegani przez 
Mongołów Chińczycy przekazywali swoim wojskom 
meldunki na papierze ryżowym ukrytym w ciastkach 
o kształcie półksiężyca.



Branża mechaniczna
Zawody szkolne branży mechanicznej

• Blacharz
• Kowal
• Kowal wyrobów zdobniczych
• Ślusarz
• Mechanik - monter maszyn i urządzeń
• Operator maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych
• Mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej



Branża mechaniczna
Zawody pozaszkolne branży mechanicznej

• Grawer
• Witrażownik

Branża mechaniczna to także unikatowe zawody 
kojarzone z rzemiosłem artystycznym i niezwykle cenioną 
kreatywnością. Rzemieślnicy, którzy prowadzą pracownie 
tych zawodów są bardzo często skarbnicą ginących 
technik i wzornictwa.  



Branża mechaniczna
MECHANIKA PRECYZYJNA
Zawody szkolne branży mechanicznej – MECHANIKA PRECYZYJNA

• Mechanik precyzyjny
• Optyk mechanik
• Zegarmistrz
• Złotnik jubiler



Operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających potrafi obrabiać elementy z różnych metali na tokarkach, 
frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Może pracować we 
wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących 
się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, 
samochodów i ciągników, w zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, przy budowie 
silników parowych, spalinowych i turbinowych, przy wyposażeniu samolotów 
i śmigłowców.

Operator obrabiarek skrawających:

• zna podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
• przygotowuje do pracy i obsługuje obrabiarki konwencjonalne i numeryczne,
• czyta dokumentację techniczną,
• wykonuje niezbędne obliczenia, dobiera odpowiednie oprzyrządowanie do obrabiarek, materiały 

eksploatacyjne i wartości parametrów skrawania metalu.



FILM BRANŻA MECHANICZNA



• Mechanik precyzyjny,
• Mechanik monter maszyn i urządzeń,
• Mechanik w firmach wykorzystujących w 

procesach wytwórczych obróbkę skrawaniem,
• Mechanik w firmach remontowo - naprawczych.

Posiadając kwalifikacje 
operatora obrabiarek 
skrawających można 
pracować jako: 



Czy wiesz, że…
Komputery - choćby w postaci smartfonów - niemal przyrosły nam do dłoni. Właściwie 
nie wyobrażamy sobie już życia bez ich wsparcia. A jednak wciąż odkrywamy ich zalety. 

Wiemy, że maszyny CNC są wydajniejsze i bardziej precyzyjne od swoich konwencjonalnych 
odpowiedników. Jak to się jednak dzieje i na czym polega sterowanie komputerowe?

Obrabiarki CNC są urządzeniami, których istota działania opiera się na w pełni skomputeryzowanym 
systemie sterującym. Sterowanie to działa na zasadzie zautomatyzowanej regulacji programowej 
działającej w zamkniętym układzie zapętlonego sprężenia zwrotnego, które zachodzi w obrębie 
określonego układu współrzędnych.

Właśnie dzięki temu maszyny CNC są niezwykle precyzyjne. Za pomocą czujników i układu 
automatycznego sterowania, wszystkie elementy ruchome obrabiarki są każdorazowo korygowane 
i przywracane do ściśle określonego położenia, wcześniej zaprogramowanego 
w kontrolerze.



Branża motoryzacyjna
Zawody szkolne branży motoryzacyjnej

• Mechanik pojazdów samochodowych
• Elektromechanik pojazdów samochodowych
• Blacharz samochodowy
• Lakiernik samochodowy
• Mechanik motocyklowy



Branża motoryzacyjna
Zawody pozaszkolne branży motoryzacyjnej

• Lakiernik

Podstawowe kwalifikacje wykazane w  KLASYFIKACJI 
ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO mogą i powinny 
być uzupełniane. Szkoły branżowe organizując dodatkowe 
kursy doszkalające często oferują możliwość zdobycia 
dodatkowych uprawnień i umiejętności. 

Można je także zdobywać w trybie pozaszkolnym. 
Są to często zawody, które jeszcze nie znalazły się w klasyfikacji, 
ale funkcjonują na rynku pracy. 
Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności to znakomity argument 
w czasie rozmowy rekrutacyjnej.     



Branża mody
Zawody szkolne branży mody

• Krawiec
• Obuwnik
• Garbarz skór
• Kuśnierz
• Kaletnik



Branża mody
Zawody pozaszkolne branży mody

• Obuwnik miarowy
• Rymarz 
• Kożusznik
• Rękawicznik
• Cholewkarz
• Obuwnik ortopedyczny
• Garbarz skór bez włosa

• Dziewiarz
• Hafciarka
• Koronkarka
• Bieliźniarz
• Gorseciarka
• Czapnik
• Modystka

Branża mody to często także unikatowe 
zawody kojarzone z rzemiosłem artystycznym 
i niezwykle cenioną kreatywnością. 
Rzemieślnicy, którzy prowadzą pracownie 
tych zawodów są bardzo często skarbnicą 
ginących technik i wzornictwa.  



Dodatkowe kwalifikacje 
i umiejętności

Podstawowe kwalifikacje wykazane w  
KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO mogą i powinny być 
uzupełniane. Szkoły branżowe organizując dodatkowe kursy doszkalające, często 
oferują możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień i umiejętności. 

Można je także zdobywać w trybie pozaszkolnym. 

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności to znakomity argument w czasie 
rozmowy rekrutacyjnej.     



Krawiec

Wykonuje samodzielnie, w punktach usługowych lub wzorcowniach modelowych 
prace polegające na konstruowaniu i szyciu odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej 
z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym także ze skór licowych i materiałów licopodobnych.

Krawiec:

• śledzi najnowsze trendy modowe,
• kreatywnie dobiera model odzieży do typu sylwetki,
• dobiera tkaniny i narzędzia oraz sposób szycia, 
• oblicza zużycie materiału, dodatków krawieckich,
• sporządza kosztorysy wykonania odzieży. 



FILM BRANŻA MODY



Posiadając kwalifikacje 
krawca można 
pracować jako: 

• Szwaczka,
• Bieliźniarz,
• Kuśnierz,
• Renowator tkanin artystycznych,
• Kostiumolog,
• Projektant mody.



Czy wiesz że…

W Polsce pierwsza wzmianka o istnienia cechu krawców 
pochodzi z Warszawy z 1282 r., gdzie istniał podział 
na krawców płóciennych czyli szyjących dla mężczyzn 
i jedwabnych szyjących dla kobiet.

Czy wiecie, kto jest na świecie najsłynniejszym polskim 
krawcem? 

To Władysław Reymont, 
który Nobla zdobył w dziedzinie literatury.



WYBÓR NAUKI W RZEMIOŚLE 
TO MĄDRY I ODPOWIEDZIALNY WYBÓR!



Podziękowania dla rzemieślników, którzy 
pomogli w realizacji tej prezentacji



Filmy realizowane były w firmie:

• 3kolory Cafe Lunch & Restaurant Malta
• Krystyna Piasecka – Atelier kreowania wizerunku
• WBI DACHY s.c. Ewa Martyńska, Dariusz Martyński
• Krawiectwo Miarowe Krupa & Rzeszutko
• Cukiernia Piekarnia Handel Piotr Koperski
• PPUH Stolarz Sławomir Jokś
• Zakład Elektroinstalacyjny Ryszard Zych
• UNAM Andrzej Młynarski



W prezentacji wykorzystano 
muzykę na licencji

Przygotowanie prezentacji  


