
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. 

Poz. 1873 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)

 

z dnia 6 listopada 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 

z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7, z 2014 r. poz. 1140 oraz z 2015 r. poz. 954) w załączniku wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w tabeli zatytułowanej „Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego”: 

a) w grupie dużej „51. Pracownicy usług osobistych”: 

– w kolumnie 3 zatytułowanej „grupy średnie” po pozycji „515. Gospodarze obiektów” dodaje się pozycję 

„516. Pozostali pracownicy usług osobistych”, 

– w kolumnie 4 zatytułowanej „Liczba zawodów ujętych w grupie średniej”, w odniesieniu do grupy średniej 

„516. Pozostali pracownicy usług osobistych”  dodaje się pozycję zawierającą liczbę „1”, 

b) w grupie dużej „83. Kierowcy i operatorzy pojazdów”: 

– w kolumnie 3 zatytułowanej „grupy średnie” przed pozycją „834. Operatorzy pojazdów wolnobieżnych 

i pokrewni” dodaje się pozycję „832. Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli”, 

– w kolumnie 4 zatytułowanej „Liczba zawodów ujętych w grupie średniej”, w odniesieniu do grupy średniej 

„832. Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli” dodaje się pozycję zawierającą liczbę 

„1”, 

c) dla pozycji „Razem” liczbę „203” zastępuje się liczbą „205”; 

2) w tabeli zatytułowanej „Klasyfikacja właściwa”: 

a) uchyla się pozycję dotyczącą zawodu „Technik mechanizacji rolnictwa” o symbolu cyfrowym 311512, 

                                                           
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej 

(Dz. U. poz. 1255).  
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, 

z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, 

poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, 

z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, 

poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 

i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 

811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607, 1629 i 1640.   



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1873 

 
b) po pozycji dotyczącej zawodu „Technik pojazdów samochodowych” o symbolu cyfrowym 311513 dodaje się 

pozycję dotyczącą zawodu „Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki” o symbolu cyfrowym 311515 

w brzmieniu: 

311515 Technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki 

rolnictwa, 
rozwoju 
wsi 

M  X 
 

 
K1 Użytkowanie pojaz-
dów, maszyn, urządzeń 
i narzędzi stosowanych 
w rolnictwie 

K2 Obsługa techniczna 
oraz naprawa pojazdów, 
maszyn i urządzeń sto-
sowanych w rolnictwie 

K3 Eksploatacja syste-
mów mechatronicznych 
w rolnictwie 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X
 

 

c) pozycja dotycząca zawodu „Technik transportu drogowego” o symbolu cyfrowym 311927 otrzymuje brzmienie: 

311927 Technik transportu 
drogowego 

transportu A   2*
 

 

 

K1 Eksploatacja środ-
ków transportu drogo-
wego 

K2 Organizacja prze-
wozu środkami trans-
portu drogowego 

X** 
 
 

X**  
 
 
 

* Kształcenie w szkole 

dla młodzieży oraz w 

szkole dla dorosłych 

prowadzone wyłącz-

nie w formie stacjo-

narnej 

** Kształcenie na 

kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych 

prowadzonych wy-

łącznie w formie 

stacjonarnej 

d) pozycja dotycząca zawodu „Technik hodowca koni” o symbolu cyfrowym 314203 otrzymuje brzmienie: 

314203 Technik hodowca koni rolnictwa R  X 
 

K1 Organizowanie 
chowu i hodowli koni 

K2 Szkolenie i użytko-
wanie koni albo  
Jeździectwo i trening 
koni 

X
 

 

X
 

 

 

e) po pozycji dotyczącej zawodu „Technik turystyki wiejskiej” o symbolu cyfrowym 515203 dodaje się pozycję 

dotyczącą grupy średniej „516. Pozostali pracownicy usług osobistych” oraz pozycję dotyczącą zawodu „Jeź-

dziec” o symbolu cyfrowym 516408 w brzmieniu: 

516 Pozostali pracownicy 
usług osobistych 

    
 

 
  

516408 Jeździec kultury 
fizycznej, 
rolnictwa 

R X  
 

 
K1 Jeździectwo i trening 
koni 

X
  

f) po pozycji dotyczącej grupy dużej „83. Kierowcy i operatorzy pojazdów” dodaje się pozycję dotyczącą grupy 

średniej „832. Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli” oraz pozycję dotyczącą zawodu 

„Kierowca mechanik” o symbolu cyfrowym 832201 w brzmieniu: 

832 Kierowcy samocho-
dów osobowych, do-
stawczych i motocykli 

    
 

 
  

832201 Kierowca mechanik transportu A X  
 

K1 Eksploatacja środ-
ków transportu drogo-
wego 

X*
 

 
* Kształcenie na 

kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych 

prowadzonych wy-

łącznie w formie 

stacjonarnej  
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§ 2. W przypadku zawodu technik mechanizacji rolnictwa, do uczniów i słuchaczy, którzy przed dniem wejścia 

w życie rozporządzenia rozpoczęli naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub na kwalifikacyjnych kur-

sach zawodowych, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wej-

ścia w życie niniejszego rozporządzenia, do zakończenia cyklu kształcenia. 

§ 3. W przypadku zawodu technik transportu drogowego, do uczniów i słuchaczy, którzy przed dniem wejścia 

w życie rozporządzenia rozpoczęli naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub na kwalifikacyjnych kur-

sach zawodowych, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wej-

ścia w życie niniejszego rozporządzenia, do zakończenia cyklu kształcenia. 

§ 4. Od roku szkolnego 2016/2017 w technikum nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej, w której 

realizuje się kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Kształcenie w technikum w tym zawodzie prowadzi 

się do zakończenia cyklu kształcenia. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Edukacji Narodowej: J. Kluzik-Rostkowska 

 




