
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 22 listopada 2016 r. 

Poz. 1876 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

 

z dnia 7 listopada 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy  

oraz zakresu jej stosowania 

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868, 1265, 1579 i 1860) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 

i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. poz. 1145) w załączniku do rozporządzenia 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w części „Struktura klasyfikacji zawodów i specjalności”: 

a) kod i nazwa zawodu „143116 Kierownik teatru” otrzymuje brzmienie: 

„143116 Dyrektor teatru”, 

b) po kodzie i nazwie zawodu „143117 Kierownik szkoły tańca” dodaje się kody i nazwy zawodów w brzmieniu: 

„143118 Dyrektor filharmonii/opery/operetki/orkiestry 

143119 Dyrektor zespołu pieśni i tańca/chóru”, 

c) po kodzie i nazwie zawodu „229913 Elektroradiolog” dodaje się kod i nazwę zawodu w brzmieniu: 

„229914 Specjalista do spraw techniki dentystycznej”, 

d) kod i nazwa zawodu „242111 Administrator bezpieczeństwa informacji” otrzymuje brzmienie: 

„242111 Administrator bezpieczeństwa informacji (Inspektor ochrony danych)”, 

e) kod i nazwa zawodu „242204 Audytor” otrzymuje brzmienie: 

„242204 Audytor/Kontroler”, 

f) po kodzie i nazwie zawodu „242228 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży” dodaje się kod 

i nazwę zawodu w brzmieniu: 

„242229 Inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami”, 

g) po kodzie i nazwie zawodu „252902 Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych” dodaje się kod 

i nazwę zawodu w brzmieniu: 

„252903 Specjalista do spraw systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji”, 

h) po kodzie i nazwie zawodu „262207 Specjalista zarządzania informacją” dodaje się kod i nazwę zawodu 

w brzmieniu: 

„262208 Specjalista zarządzania dokumentacją”, 

                                                           
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozpo-

rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905). 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1876 

 
i) po kodzie i nazwie zawodu „311411 Technik elektroniki i informatyki medycznej

S
” dodaje się kod i nazwę za-

wodu w brzmieniu: 

„311412 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
S
”, 

j) po kodzie i nazwie zawodu „311514 Technik utrzymania ruchu” dodaje się kod i nazwę zawodu w brzmieniu: 

„311515 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
S
”, 

k) kod i nazwa zawodu „311909 Technik automatyk” otrzymuje brzmienie: 

„311909 Technik automatyk
S
”, 

l) po kodzie i nazwie zawodu „311940 Technik urządzeń dźwigowych
S
” dodaje się kod i nazwę zawodu w brzmie- 

niu: 

„311941 Technik przemysłu mody
S
”, 

m) kod i nazwa zawodu „315406 Technik lotniskowych służb operacyjnych” otrzymuje brzmienie: 

„315406 Technik lotniskowych służb operacyjnych
S
”, 

n) po kodzie i nazwie zawodu „342310 Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu” dodaje się kod i nazwę za-

wodu w brzmieniu: 

„342311 Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego”, 

o) po kodzie i nazwie zawodu „516407 Zoopsycholog” dodaje się kod i nazwę zawodu w brzmieniu: 

„516408 Jeździec
S
”, 

p) kod i nazwa zawodu „711504 Szkutnik” otrzymuje brzmienie: 

„711504 Szkutnik
S
”, 

q) kod i nazwa zawodu „751103 Przetwórca ryb” otrzymuje brzmienie: 

„751103 Przetwórca ryb
S
”, 

r) po kodzie i nazwie zawodu „817211 Tartacznik” dodaje się kod i nazwę zawodu w brzmieniu: 

„817212 Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej
S
”, 

s) kod i nazwa zawodu „832201 Kierowca mechanik” otrzymuje brzmienie: 

„832201 Kierowca mechanik
S
”; 

2) w części „Objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy”: 

a) w tabeli 1 „Struktura grup wielkich klasyfikacji i poziomy kompetencji” w kolumnie „Liczba zawodów i specjal-

ności”: 

– lp. 1 otrzymuje brzmienie: „159”, 

– lp. 2 otrzymuje brzmienie: „712”, 

– lp. 3 otrzymuje brzmienie: „494”, 

– lp. 5 otrzymuje brzmienie: „131”, 

– lp. 8 otrzymuje brzmienie: „340”, 

– wiersz ostatni otrzymuje brzmienie: „2455”, 

b) w części opisowej w akapicie trzecim pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16. W zawodach szkolnictwa zawodowego nauczanych w systemie oświaty, oznaczonych w klasyfikacji zawo-

dów i specjalności na potrzeby rynku pracy znacznikiem „s”, zostały wyodrębnione kwalifikacje zawodowe 

wskazane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska 


