
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2022 r. 

Poz. 853 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

 

z dnia 15 kwietnia 2022 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 2022 r. poz. 690 i 830) 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. z 2018 r. poz. 227 oraz z 2021 r. poz. 2285) 

w załączniku do rozporządzenia w części „Struktura klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” wpro-

wadza się następujące zmiany: 

1) symbol cyfrowy i nazwa zawodu „143113 Kierownik salonu pielęgnacji urody” otrzymuje brzmienie: 

„143913 Kierownik salonu pielęgnacji urody”; 

2) symbol cyfrowy i nazwa zawodu „311217 Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnychS” otrzymuje brzmienie: 

„311217 Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych”; 

3) po symbolu cyfrowym i nazwie zawodu „311221 Technik dekarstwaS” dodaje się symbole cyfrowe i nazwy zawo-

dów w brzmieniu: 

„311222 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanejS 

311223 Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczegoS”; 

4) po symbolu cyfrowym i nazwie zawodu „311607 Technik postępowania ze źródłami promieniotwórczymi” dodaje 

się symbol cyfrowy i nazwę zawodu w brzmieniu: 

„311608 Technik izolacji przemysłowychS”; 

5) symbol cyfrowy i nazwa zawodu „311704 Technik hutnikS” otrzymuje brzmienie: 

„311704 Technik hutnik”; 

6) symbol cyfrowy i nazwa zawodu „311934 Technik budowy fortepianów i pianinS” otrzymuje brzmienie: 

„311934 Technik budowy fortepianów i pianin”; 

7) po symbolu cyfrowym i nazwie zawodu „311946 Technik stylistaS” dodaje się symbol cyfrowy i nazwę zawodu 

w brzmieniu: 

„311947 Technik przemysłu jachtowegoS”; 

                                                           
1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Spo-

łecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416). 



  

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 853 

 

 

8) po symbolu cyfrowym i nazwie zawodu „315105 Technik mechanik okrętowyS” dodaje się symbol cyfrowy i nazwę 

zawodu w brzmieniu: 

„315106 Technik elektroautomatyk okrętowyS”; 

9) symbol cyfrowy i nazwa zawodu „333906 Technik organizacji reklamyS” otrzymuje brzmienie: 

„333906 Technik organizacji reklamy”; 

10) symbol cyfrowy i nazwa zawodu „335104 Funkcjonariusz Służy Celno-Skarbowej” otrzymuje brzmienie: 

„335104 Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej”; 

11) symbol cyfrowy i nazwa zawodu „352120 Technik realizacji dźwiękuS” otrzymuje brzmienie: 

„352120 Technik realizacji dźwięku”; 

12) symbol cyfrowy i nazwa zawodu „352122 Technik realizacji nagrań i nagłośnieńS” otrzymuje brzmienie: 

„352122 Technik realizacji nagrań i nagłośnień”; 

13) symbol cyfrowy i nazwa zawodu „422103 Technik obsługi turystycznejS” otrzymuje brzmienie: 

„422103 Technik obsługi turystycznej”; 

14) symbol cyfrowy i nazwa zawodu „515203 Technik turystyki wiejskiejS” otrzymuje brzmienie: 

„515203 Technik turystyki wiejskiej”; 

15) po grupie „7113 Robotnicy obróbki kamienia” oraz usytuowanych w niej pozycjach „711301 KamieniarzS” oraz 

„711390 Pozostali robotnicy obróbki kamienia” dodaje się symbole cyfrowe i nazwy zawodów w brzmieniu: 

„7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 

711401 Betoniarz 

711402 Betoniarz-zbrojarzS 

711403 Palowniczy 

711404 Zbrojarz 

711490 Pozostali betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni”; 

16) po symbolu cyfrowym i nazwie zawodu „711905 Monter ogrodzeń” dodaje się symbol cyfrowy i nazwę zawodu 

w brzmieniu: 

„711906 Monter konstrukcji targowo-wystawienniczychS”; 

17) symbol cyfrowy i nazwa zawodu „751109 WędzarzS” otrzymuje brzmienie: 

„751109 Wędzarz”; 

18) symbol cyfrowy i nazwa zawodu „932908 Pracownik parku rozrywki” otrzymuje brzmienie: 

„962908 Pracownik parku rozrywki”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, 10, 15 oraz 18, które wchodzą 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r. 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg 
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