
                             

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2022 r. 

Poz. 1735 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA EDUKACJI I  NAUKI
1)

 

z dnia 11 sierpnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie 

dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. 

poz. 583, 1116, 1700 i 1730) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi 

spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

(Dz. U. poz. 1731, z 2020 r. poz. 1154 oraz z 2021 r. poz. 1828) w załączniku nr 1 w tabeli DOKUMENTY POTWIER-

DZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE WYMAGANE DO UZYSKANIA DYPLOMU ZAWODOWEGO 

W ZAWODZIE NAUCZANYM NA POZIOMIE TECHNIKA OKREŚLONYM W KLASYFIKACJI ZAWODÓW 

SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO wprowadza się następujące zmiany: 

1) po pozycji dotyczącej zawodu „Technik inżynierii sanitarnej” o symbolu cyfrowym 311218 dodaje się pozycję doty-

czącą zawodu „Technik izolacji przemysłowych” o symbolu cyfrowym 311608 w brzmieniu: 

Technik izolacji przemysłowych 

311608 

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.10. 

Wykonywanie izolacji przemysłowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej  

w zakresie kwalifikacji BUD.31. Organizacja i kontrola robót izolacyjnych oraz 

sporządzanie kosztorysów 

albo 

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji 

BD.06. Wykonywanie izolacji przemysłowych oraz certyfikat kwalifikacji zawo-

dowej w zakresie kwalifikacji BUD.31. Organizacja i kontrola robót izolacyjnych 

oraz sporządzanie kosztorysów 

albo 

świadectwo czeladnicze w zawodzie monter izolacji przemysłowych oraz certyfikat 

kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.31. Organizacja i kontrola 

robót izolacyjnych oraz sporządzanie kosztorysów 

                                                           
1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 18).  
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2) po pozycji dotyczącej zawodu „Technik mechatronik” o symbolu cyfrowym 311410 dodaje się pozycję dotyczącą 

zawodu „Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej” o symbolu cyfrowym 311222 w brzmieniu: 

Technik montażu i automatyki 

stolarki budowlanej 

311222 

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.33. 

Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej oraz certyfikat 

kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.32. Organizacja i nadzo-

rowanie robót związanych z montażem i automatyką stolarki budowlanej 

albo 

świadectwo czeladnicze w zawodzie monter stolarki budowlanej oraz certyfikat 

kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.32. Organizacja i nadzo-

rowanie robót związanych z montażem i automatyką stolarki budowlanej 

3) po pozycji dotyczącej zawodu „Technik programista” o symbolu cyfrowym 351406 dodaje się pozycję dotyczącą 

zawodu „Technik przemysłu jachtowego” o symbolu cyfrowym 311947 w brzmieniu: 

Technik przemysłu jachtowego 

311947 

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji 

M.48. Wykonywanie robót szkutniczych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej 

w zakresie kwalifikacji TWO.12. Organizacja budowy, remontu i modernizacji 

jachtów i łodzi 

albo 

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji 

MG.29. Wykonywanie robót szkutniczych oraz certyfikat kwalifikacji zawodo-

wej w zakresie kwalifikacji TWO.12. Organizacja budowy, remontu i moderni-

zacji jachtów i łodzi 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek 
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