
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEKSY 
 
1. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 
na podstawie załącznika Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004 r. 
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 114, poz. 1195). 
Klasyfikacja zawodów obejmuje zawody oraz typy szkół, w których może odbywać się kształcenie w da-
nych zawodach. Zawody zostały pogrupowane w grupy wielkie, duże i średnie, zgodnie z podziałem 
ustalonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2002 r. w sprawie klasyfi-
kacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 1. 

Symbole cyfrowe i nazwy grup  
wyodrębnionych w ramach grupy wielkiej Nazwa  

grupy wielkiej 
grupy duże grupy średnie 

Zawody ujęte w grupie średniej 

3. Technicy i inni 
średni personel 

31. Średni personel 
techniczny 311. Technicy 

Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych 
Technik analityk 
Technik budownictwa 
Technik budownictwa okrętowego 
Technik dróg i mostów kolejowych 
Technik elektronik 
Technik elektryk 
Technik garbarz 
Technik geodeta 
Technik geofizyk 
Technik geolog 
Technik górnictwa odkrywkowego 
Technik górnictwa otworowego 
Technik górnictwa podziemnego 
Technik hutnik 
Technik hydrolog 
Technik instrumentów muzycznych 
Technik inżynierii środowiska i melioracji 
Technik mechanik 
Technik mechanizacji rolnictwa 
Technik meteorolog 
Technik ochrony środowiska 
Technik obuwnik 
Technik papiernictwa 
Technik poligraf 
Technik technologii chemicznej 
Technik technologii drewna 
Technik technologii szkła 
Technik technologii odzieży 
Technik technologii wyrobów skórzanych 
Technik telekomunikacji 
Technik transportu kolejowego 
Technik urządzeń sanitarnych 
Technik wiertnik 
Technik włókiennik 
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 
Technik drogownictwa 
Technik automatyki sterowania ruchem kolejowym 
Technik elektroenergetyk transportu szynowego 
Technik budownictwa wodnego 
Technik mechatronik 

                                                           
1 Dz. U. z 2002 r. Nr 222, poz. 1868. 
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(cd.) 
Symbole cyfrowe i nazwy grup  

wyodrębnionych w ramach grupy wielkiej Nazwa  
grupy wielkiej 

grupy duże grupy średnie 
Zawody ujęte w grupie średniej 

312. Techniczny per-
sonel obsługi kompu-
terów i pokrewni 

Technik informatyk 
Technik teleinformatyk 

313. Operatorzy sprzętu 
optycznego i elektry-
cznego 

Fototechnik 
Technik urządzeń audiowizualnych  
Fotograf 
Asystent operatora dźwięku 
Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 

314. Pracownicy tran-
sportu morskiego, żeg-
lugi śródlądowej i lot-
nictwa 

Technik nawigator morski 
Technik żeglugi śródlądowej  
Technik mechanik okrętowy 
Technik rybołówstwa morskiego 
Technik mechanik lotniczy 
Technik awionik  

31. Średni personel 
techniczny (dok.) 

315. Inspektorzy bez-
pieczeństwa i jakości 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 
Technik pożarnictwa 

321. Technicy nauk 
biologicznych i rolni-
czych 

Technik hodowca koni 
Technik leśnik 
Technik ogrodnik 
Technik pszczelarz 
Technik rolnik 
Technik rybactwa śródlądowego 
Technik architektury krajobrazu 
Technik technologii żywności 
Technik żywienia i gospodarstwa domowego 
Dietetyk  

32. Średni personel 
w zakresie nauk bio-
logicznych i ochrony 
zdrowia 

322. Średni personel 
ochrony zdrowia       
(z wyjątkiem pielę-
gniarek i położnych) 

Asystentka stomatologiczna 
Higienistka stomatologiczna 
Ortoptystka 
Ratownik medyczny 
Technik dentystyczny 
Technik farmaceutyczny 
Technik masażysta 
Technik ortopeda 
Technik weterynarii 
Terapeuta zajęciowy 
Technik optyk 
Protetyk słuchu 
Technik elektroniki medycznej 
Technik elektroradiolog 

341. Pracownicy do 
spraw finansowych 
i handlowych 

Technik agrobiznesu 
Technik ekonomista 
Technik handlowiec 
Technik hotelarstwa 
Technik obsługi turystycznej 
Technik organizacji usług gastronomicznych 

3. Technicy i inni 
średni personel 
(cd.) 

34. Pracownicy pozo-
stałych specjalności 342. Agenci biur po-

magających w pro-
wadzeniu działalności 
gospodarczej i po-
średnicy handlowi 

Technik organizacji reklamy 
Technik spedytor 
Technik eksploatacji portów i terminali 
Technik logistyk 
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(cd.) 
Symbole cyfrowe i nazwy grup  

wyodrębnionych w ramach grupy wielkiej Nazwa  
grupy wielkiej 

grupy duże grupy średnie 
Zawody ujęte w grupie średniej 

343. Średni personel 
biurowy Technik administracji 

346. Pracownicy po-
mocy społecznej 
i pracy socjalnej 

Pracownik socjalny 
Asystent osoby niepełnosprawnej 
Opiekunka środowiskowa 
Opiekun w domu pomocy społecznej 

347. Pracownicy dzia-
łalności artystycznej, 
rozrywki i sportu 

Aktor cyrkowy 
Aktor scen muzycznych 
Animator kultury 
Muzyk 
Plastyk 
Tancerz  

3. Technicy i inni 
średni personel 
(dok.) 

34. Pracownicy pozo-
stałych specjalności 
(dok.) 

348. Pracownicy ar-
chiwów, bibliotek i in-
formacji naukowej 

Bibliotekarz 
Technik archiwista 
Technik informacji naukowej 

412. Pracownicy do 
spraw finansowo-sta-
tystycznych 

Technik rachunkowości  

41. Pracownicy ob-
sługi biurowej 419. Pracownicy ob-

sługi biurowej gdzie 
indziej niesklasyfiko-
wani 

Technik prac biurowych 4. Pracownicy   
biurowi 

42. Pracownicy ob-
rotu pieniężnego 
i obsługi klientów 

421. Pracownicy obrotu 
pieniężnego Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 

512. Pracownicy usług 
domowych 
i gastronomicznych 

Kelner 
Kucharz 
Kucharz małej gastronomii 

513. Pracownicy opieki 
osobistej i pokrewnej Opiekunka dziecięca 

514. Pozostali pracow-
nicy usług osobistych 

Fryzjer 
Technik usług fryzjerskich 
Technik usług kosmetycznych 

51. Pracownicy 
usług osobistych      
i ochrony 

515. Pracownicy usług 
ochrony Technik ochrony fizycznej osób i mienia 

5. Pracownicy 
usług osobistych 
i sprzedawcy 

52. Modelki, sprze-
dawcy i demonstra-
torzy 

522. Sprzedawcy 
i demonstratorzy 

Sprzedawca 
Technik księgarstwa 

612. Hodowcy zwie-
rząt i pokrewni Pszczelarz  

61. Rolnicy 
613. Rolnicy produkcji 
roślinnej i zwierzęcej Rolnik  

62. Ogrodnicy 621. Ogrodnicy Ogrodnik  

6. Rolnicy, ogrod-
nicy, leśnicy i ry-
bacy 

63. Leśnicy i rybacy 632. Rybacy śródlądowi Rybak śródlądowy 
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(cd.) 
Symbole cyfrowe i nazwy grup  

wyodrębnionych w ramach grupy wielkiej Nazwa  
grupy wielkiej 

grupy duże grupy średnie 
Zawody ujęte w grupie średniej 

711. Górnicy i robot-
nicy obróbki kamienia 

Górnik eksploatacji podziemnej 
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 
Kamieniarz  

712. Robotnicy bu-
dowlani robót stanu 
surowego i pokrewni 

Betoniarz-zbrojarz 
Cieśla 
Monter budownictwa wodnego 
Monter konstrukcji budowlanych 
Monter nawierzchni kolejowej 
Murarz  
Renowator zabytków architektury 
Zdun  

713. Robotnicy bu-
dowlani robót wykoń-
czeniowych i pokrewni 

Dekarz 
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 
Monter sieci komunalnych 
Monter systemów rurociągowych  
Posadzkarz 
Monter instalacji gazowych 
Monter izolacji budowlanych 

71. Górnicy i robot-
nicy budowlani 

714. Malarze, pra-
cownicy czyszczący 
konstrukcje budowla-
ne i pokrewni 

Malarz-tapeciarz 
Kominiarz 
Lakiernik  

721. Formierze od-
lewniczy, spawacze, 
blacharze, monterzy 
konstrukcji metalowych 
i pokrewni 

Blacharz 
Monter kadłubów okrętowych 
Blacharz samochodowy 
Modelarz odlewniczy 

722. Kowale, ślusarze 
i pokrewni 

Operator obrabiarek skrawających 
Ślusarz 
Kowal  

723. Mechanicy ma-
szyn i urządzeń 

Mechanik pojazdów samochodowych 
Mechanik – monter maszyn i urządzeń 
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 
Monter-instalator urządzeń technicznych w budow-
nictwie wiejskim 

724. Elektrycy 
Elektryk 
Elektromechanik pojazdów samochodowych 
Elektromechanik  

72. Robotnicy ob-
róbki metali i me-
chanicy maszyn       
i urządzeń 

725. Monterzy elek-
tronicy i pokrewni 

Monter-elektronik 
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 
Monter-mechatronik 

731. Robotnicy pro-
dukcji wyrobów pre-
cyzyjnych z metalu 
i materiałów pokrew-
nych 

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń 
precyzyjnych 
Monter instrumentów muzycznych 
Mechanik precyzyjny 
Optyk-mechanik 
Zegarmistrz 
Złotnik-jubiler 

7. Robotnicy 
przemysłowi i rze-
mieślnicy 

73. Robotnicy zawo-
dów precyzyjnych,  
ceramicy, wytwórcy 
wyrobów galanteryj-
nych, robotnicy poli-
graficzni i pokrewni 734. Robotnicy poli-

graficzni i pokrewni Introligator  
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(dok.) 
Symbole cyfrowe i nazwy grup  

wyodrębnionych w ramach grupy wielkiej Nazwa  
grupy wielkiej 

grupy duże grupy średnie 
Zawody ujęte w grupie średniej 

741.Robotnicy w prze-
twórstwie spożywczym 

Cukiernik 
Piekarz 
Rzeźnik-Wędliniarz 

742. Robotnicy obróbki 
drewna, stolarze me-
blowi i pokrewni 

Stolarz 
Koszykarz-plecionkarz 

743. Robotnicy obróbki 
drewna, stolarze me-
blowi i pokrewni 

Krawiec 
Kuśnierz 
Tapicer 
Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 

7. Robotnicy 
przemysłowi i rze-
mieślnicy (dok.) 

74. Pozostali robot-
nicy przemysłowi 
i rzemieślnicy 

744. Robotnicy obróbki 
skóry 

Kaletnik 
Obuwnik 
Garbarz skór 

811. Operatorzy ma-
szyn i urządzeń wy-
dobywczych i pokrewni  

Górnik eksploatacji otworowej 

812. Operatorzy ma-
szyn i urządzeń hut-
niczych i pokrewni  

Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych 
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 

813. Operatorzy 
urządzeń do produkcji 
wyrobów szklanych, 
ceramicznych i po-
krewni 

Operator maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego 
Operator maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego 

81. Operatorzy ma-
szyn i urządzeń wy-
dobywczych i prze-
twórczych 

815. Operatorzy 
urządzeń przemysłu 
chemicznego 

Operator urządzeń przemysłu chemicznego 

825. Operatorzy ma-
szyn poligraficznych 
i papierniczo-przet-
wórczych 

Drukarz  

826. Operatorzy ma-
szyn w przemyśle 
włókienniczym 

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 
82. Operatorzy 
i monterzy maszyn 

827. Operatorzy ma-
szyn i urządzeń prze-
mysłu spożywczego 

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 

8. Operatorzy 
i monterzy ma-
szyn i urządzeń 

83. Kierowcy i ope-
ratorzy pojazdów 

833. Operatorzy po-
jazdów wolnobież-
nych i pokrewni 

Mechanik maszyn i urządzeń drogowych  
Operator maszyn leśnych 

9. Pracownicy przy 
pracach prostych 

91. Pracownicy przy 
pracach prostych 
w handlu i usługach 

913. Pomoce domowe, 
sprzątaczki i praczki Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 
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2. Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia ISCED 1997 

Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja kształcenia ISCED 97 (International Standard Classification 
of Education) została opracowana przez UNESCO w 1997 r. jako narzędzie do gromadzenia, opracowy-
wania oraz prezentowania porównywalnych międzynarodowo danych statystycznych w zakresie edukacji. 
Podstawową jednostka klasyfikacji jest program kształcenia, definiowany jako zestaw działań edukacyj-
nych, które organizuje się w celu osiągnięcia zdefiniowanego wcześniej celu.  
Klasyfikacja porządkuje również podział na poszczególne dziedziny kształcenia, przyporządkowując 
określonym grupom kierunków kształcenia, poszczególne zawody/profile/kierunki. 
Dla potrzeb statystycznych (w tym statystyki międzynarodowej), zawody polskiej klasyfikacji zawodów 
kształcenia zawodowego zostały odpowiednio pogrupowane według grup kierunków kształcenia, zgodnie 
z wytycznymi klasyfikacji ISCED 97. 
Klucz przejścia z zawodów kształcenia zawodowego na ISCED 97: 

Grupy kierunków kształcenia według ISCED 97 Przykłady zawodów/profili 

Pedagogiczne  
Nauczyciel przedszkola 
Nauczyciel szkoły podstawowej 
Nauczyciel w szkole specjalnej 
Pozostali nauczyciele z wykształceniem średnim 

Artystyczne  
Fotograf 
Poligraf 
Grafik komputerowy 
Architektura wnętrz 

Humanistyczne  Tłumacz języków obcych 
Języki obce 

Społeczne  
Technik ekonomista 
Terapeuta zajęciowy 
Psycholog – socjolog  
Psychologia stosowana 

Dziennikarstwa i informacji 
Bibliotekarz 
Technik archiwista 
Technik informacji naukowej 
Dziennikarz  

Ekonomiczne i administracyjne 
Komputerowa obsługa firm i księgowości 
Menedżer ekonomista 
Sekretarka asystentka  
Zarządzanie i marketing 

Fizyczne  
Technik analityk 
Technik geolog 
Technik meteorolog 
Technik hydrolog 

Informatyczne  

Informatyka 
Projektant stron WWW 
Technik informatyk 
Projektant witryn i prezentacji multimedialnych 

Inżynieryjno-techniczne 

Technik elektryk 
Technik mechanik 
Operator obrabiarek skrawających 
Elektromechanik pojazdów samochodowych 
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(dok.) 

Grupy kierunków kształcenia według ISCED 97 Przykłady zawodów/profili 

Produkcji i przetwórstwa  

Górnik eksploatacji podziemnej 
Technik technologii drewna 
Tapicer 
Technik technologii żywności 

Architektury i budownictwa 

Monter instalacji budowlanych 
Murarz 
Technik architekt 
Technik geodeta 

Rolnicze, leśne i rybactwa 

Leśnictwo i technologia drewna 
Rolnik 
Ogrodnik terenów zielonych 
Rybak śródlądowy 

Weterynaryjne  Technik weterynarii 

Medyczne  

Asystentka stomatologiczna 
Pielęgniarka 
Technik masażysta 
Optyk  

Opieka społeczna 

Opiekunka środowiskowa 
Pracownik socjalny 
Opiekunka dziecięca 
Specjalista ds. socjalnych 

Usługi dla ludności  

Fryzjer  
Kelner 
Pracownik obsługi hotelowej 
Technik obsługi turystycznej 

Usługi transportowe 

Technik drogownictwa 
Technik transportu kolejowego 
Technik żeglugi śródlądowej 
Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 

Ochrony środowiska Technik ochrony środowiska  

Ochrony i bezpieczeństwa 

Pracownik usług ochrony 
Technik bezpieczeństwa i ochrony higiena pracy 
Technik pożarnictwa 
Pracownik ochrony mienia i osób 

Pozostałe  

Radiesteta 
Wróżbita 
Astropsycholog 
Psychotronik  

 


