
KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA 

ZAWODOWEGO  
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie  

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7) 

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których 

wyodrębniono 251 kwalifikacji.  

W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto: 

• 23 zawody (po 3 kwalifikacje na zawód), 

• 72 zawody (po 2 kwalifikacje na zawód), 

• 98 zawodów (1 kwalifikacja na zawód), 

• 7 zawodów szkolnictwa artystycznego, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji. 

Dla celów kształcenia w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wskazano obszary 

kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody. Obszary kształcenia obejmują zestawy 

zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji wymaganych do 

realizacji zadań zawodowych w obrębie danego zawodu.  

 



W ramach danego obszaru kształcenia możliwa będzie konsolidacja zasobów edukacyjnych i 

kadrowych w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego, umożliwiająca racjonalne 

wykorzystanie potencjału szkół i placówek oświatowych.  

 
OBSZARY KSZTAŁCENIA: 
 
 

administracyjno -usługowy  A  
budowlany  B  
elektryczno-elektroniczny  E  
mechaniczny i górniczo-hutniczy  M  
rolniczo-leśny z ochroną środowiska  R  
turystyczno-gastronomiczny  T  
medyczno-społeczny  Z  
artystyczny  S  

 

 

 

 

 

 



Wykreślono następujące zawody: 
 
 
 

• Technik geofizyk; 

• Technik hydrolog; 

• Technik meteorolog; 

• Technik elektroniki medycznej; 

• Technik poligraf; 

• Technik urządzeń audiowizualnych; 

• Technik dźwięku; 

• Monter instalacji gazowych; 

• Technik informacji naukowej; 

• Technik żywienia i gospodarstwa domowego; 

• Technik organizacji usług gastronomicznych; 

• Kucharz małej gastronomii; 

• Korektor i stroiciel instrumentów 

muzycznych; 

• Technik instrumentów muzycznych; 

• Renowator zabytków architektury; 

• Monter instalacji i urządzeń sanitarnych; 

 

 

 • Monter sieci komunalnych; 

• Posadzkarz; 

• Technolog robót wykończeniowych w 

budownictwie; 

• Malarz-tapeciarz; 

• Monter-instalator urządzeń technicznych w 

budownictwie wiejskim; 

• Monter instrumentów muzycznych; 

• Rzeźnik-wędliniarz; 

• Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i 

geofizycznych; 

• Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa 

artystycznego. 

• Asystent operatora dźwięku; 

• Technik organizacji produkcji filmowej i 

telewizyjnej 

• Murarz; 

 



Zawody dodane: 

Technik sterylizacji medycznej 

 

 

Zawody, które zostały podzielone: 
 

Technik poligraf na: 

• Technik procesów drukowania  

• Technik procesów introligatorskich 

 

 

Zawody, które zostały połączone i nadano im nową nazwę: 
 
posadzkarz  

technolog robót wykończeniowych 

w budownictwie  

malarz - tapeciarz 

na 
monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 

   

technik organizacji usług 

gastronomicznych  

technik żywienia i gospodarstwa 

domowego  

kucharz 

na 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

   

monter instalacji i urządzeń 

sanitarnych monter sieci 

komunalnych 
na 

monter sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych 

   

renowator zabytków architektury 

technik sztukatorstwa i 

kamieniarstwa artystycznego 
na 

technik renowacji elementów 

architektury 

 
 
 
 
 
 
 



Zawody o zmienionej nazwie: 
 

BYŁO  JEST 

   
korektor i stroiciel instrumentów 

muzycznych 
 

stroiciel instrumentów 
muzycznych 

   

technik instrumentów muzycznych  
technik budowy instrumentów 
muzycznych 

   
wiertacz odwiertów 

eksploatacyjnych i geofizycznych 
 wiertacz 

   

kucharz małej gastronomii  kucharz 

   
murarz  murarz - tynkarz 

   
rzeźnik - wędliniarz  wędliniarz 

 

 
 

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wskazuje: 
 
 

1. zawody, w których kształcenie jest prowadzone w szkołach; 

2. typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie 

w danym zawodzie, tj. trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową dla 

młodzieży, czteroletnie technikum dla młodzieży oraz szkołę policealną, 

3. kwalifikacje wyodrębnione w zawodach, których kształcenie może być 

prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych; 

4. zawody, w  których nie wyodrębnia się kwalifikacji (zawody szkolnictwa 

artystycznego); 

5. wnioskodawców - ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody 

do klasyfikacji; 

6. obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody 

wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

 

 



Nowe podejście do zdobywania wykształcenia zawodowego polega na 

wyodrębnieniu w ramach poszczególnych zawodów pojedynczych kwalifikacji, 

 z których każda obejmuje określony zasób wiedzy i umiejętności. Szkoły 

zawodowe nadal będą kształciły w zawodach, w oparciu o wyodrębnione 

kwalifikacje. Kształcenie w zakresie pojedynczych kwalifikacji będzie 

prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych a ich ukończenie będzie 

uprawniało do przystąpienia do zewnętrznych egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie. Potwierdzenie wszystkich kwalifikacji w obrębie 

danego zawodu, oraz posiadanie świadectwa ukończenia szkoły, będzie 

jednoznaczne ze zdobyciem zawodu i uzyskaniem dyplomu. Możliwe będzie 

także posługiwanie się świadectwem potwierdzającym pojedynczą kwalifikację. 

 

• kwalifikacja w zawodzie – wyodrębniony w danym zawodzie zestaw 

oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza 

świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej 

kwalifikacji  

 

• egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – egzamin 

umożliwiający uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - 

jeżeli został przeprowadzony w zakresie jednej kwalifikacji  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie 
przeprowadzany dla każdej kwalifikacji odrębnie na podstawie  
wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia w 
zawodach 

 

Do egzaminu przystąpią: 
�  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 

zawodowe – w trakcie nauki 

�  osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe 

�  osoby dorosłe w trybie egzaminów eksternistycznych 

Zdanie egzaminu jest potwierdzeniem, że dana osoba posiada 

odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie danej kwalifikacji. 

. 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje (w pełnym) zawodzie będzie wydawany   

osobom, które zdadzą egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje   

w danym zawodzie oraz będą miały odpowiedni dla zawodu poziom 

wykształcenia ogólnego. 

 



Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji: 
 

1. egzamin będzie przeprowadzany dla każdej wyodrębnionej w zawodzie 

kwalifikacji; 

2. egzaminy we wszystkich wyodrębnionych w zawodach kwalifikacjach 

będą obejmowały wykonanie testu praktycznego; ocenie przez 

egzaminatora będzie podlegać efekt końcowy - wyrób, usługa lub 

dokumentacja, w zależności od zawodu i kwalifikacji; 

3. uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe będą przystępować 

do egzaminów w trakcie nauki, a nie - jak dotychczas - po zakończeniu 

szkoły; 

4. dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych egzaminy będą 

organizowane po zakończeniu zajęć; 

5. egzaminy będą organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

natomiast przeprowadzane będą w szkołach, placówkach 

 i u pracodawców; 

6. część pisemną egzaminu można będzie przeprowadzać w trybie  

on-line; 

7. po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument 

- świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która 

zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji 

wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia 

wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający 

kwalifikacje w wyuczonym zawodzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Od … do technika technologii żywności
 

Od … do technika mechanika

Cukiernik

Piekarz

Ślusarz

Od … do technika technologii żywności 

Od … do technika mechanika 

Technik 
technologii 
żywności

Piekarz Wędliniarz

Technik 
mechanik

Mechanik-monter 
maszyn 

i urządzeń Operator obrabiarek 
skrawających

 

 

Operator 
maszyn 

i urządzeń 
przemysłu 

spożywczego

Operator obrabiarek 
skrawających



Szukanie informacji o tym, jak wygląda praca w interesującym 

Cię zawodzie, to kolejny krok w procesie podejmowania decyzji 

edukacyjnych, zawodowych. Jeśli znasz siebie, to zwykle wiesz, co Cię 

interesuje, jakie masz predyspozycje i w jakiej pracy one mogą się 

przydać. 

 

Wybiera nie zawodu bez rzetelnej, aktualnej i wyczerpującej informacji to spore 

ryzyko. Zwłaszcza że wiele z nich ma podobnie brzmiące, tajemnicze nazwy. 

Wybrać technika mechatronika czy technika elektronika? 

A może technika optyka lub ortoptystę?  

Aby poznać różnice, warto skorzystać z zasobów informacji zawodowej. 

 

Jeśli interesuje Cię jakiś konkretny zawód, to zachęcam do tego, byś 

dowiedział się o nim jak najwięcej. 

Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim dobrze jest wiedzieć: 

� co robi osoba wykonująca dany zawód, jakie ma zadania, jakie wykonuje 

czynności, z jakie są wymagania wobec osób zainteresowanych 

określonym zawodem, 

� w jakich warunkach wykonuje się pracę wdanym zawodzie, 

� jakie są przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie (kto go nie 

powinien wykonywać ze względu na stan zdrowia), 

� jakie trzeba zdobyć wykształcenie, by móc wykonywać dany zawód, 

� jakie są możliwości doskonalenia zawodowego, poszerzania zakresu 

kompetencji w zawodzie, 

� jakie są szanse na znalezienie pracy, 

� czy dany zawód mogą wykonywać osoby niepełnosprawne. 

 

Są oczywiście dostępne źródła informacji o zawodach, w tym o nauczanych  

w szkole. Warto do nich sięgnąć, by upewnić się, że wiemy, co wybieramy.  

. Klasyfikacja zawodów i specjalności jest dostępna na stronie: 

www.psz.praca.gov.pl 

www.ohpdlaszkoly.pl. 

 

 

Zajrzyj i przekonaj się, że warto. Zrób to dla siebie. 
 

 


