
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 stycznia 2020 r.

Poz. 82

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 23 grudnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 
oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształ-
cenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316) w załącz- 
niku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w „BRANŻY CERAMICZNO-SZKLARSKIEJ (CES)”:

a) pozycja dotycząca zawodu „Technik ceramik” o symbolu cyfrowym 311944 otrzymuje brzmienie:

Technik 
ceramik

311944 IV gospodarki X X CES.01.  
Eksploatacja maszyn 
i urządzeń przemysłu 
ceramicznego
albo
CES.05.  
Zdobienie wyrobów 
ceramicznych

CES.03.  
Organizacja 
i kontrolowanie 
procesów 
w przemyśle 
ceramicznym

3

3

4

X

X

X

b) po pozycji dotyczącej zawodu „Technik technologii szkła” o symbolu cyfrowym 311925 dodaje się pozycję do-
tyczącą zawodu „Zdobnik ceramiki” o symbolu cyfrowym 731609 w brzmieniu:

Zdobnik 
ceramiki

731609 III gospodarki X CES.05.  
Zdobienie wyrobów 
ceramicznych

3 X

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej 
(Dz. U. poz. 2268). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 
i 2248.
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2) w „BRANŻY MECHANICZNEJ (MEC)” po pozycji dotyczącej zawodu „Technik mechanik” o symbolu cyfrowym 
311504 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Technik spawalnictwa” o symbolu cyfrowym 311516 w brzmieniu:

Technik 
spawalnic- 
twa

311516 V gospodarki, 
gospodarki 
morskiej 

X X MEC.03.  
Montaż i obsługa 
maszyn i urządzeń
albo
MEC.08. 
Wykonywanie 
i naprawa elementów 
maszyn, urządzeń 
i narzędzi
albo
TWO.03. 
Wykonywanie 
i montaż elementów 
kadłuba jednostek 
pływających

MEC.10.  
Organizacja 
i wykonywanie prac 
spawalniczych

3

3

3

5

X

X

X

X

3) w „BRANŻY OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)” w pozycji dotyczącej zawodu „Technik elektroradiolog” o symbolu 
cyfrowym 321103 w kolumnie zatytułowanej „Minister właściwy dla zawodu – minister właściwy do spraw:” wyraz 
„Zdrowia” zastępuje się wyrazem „zdrowia”;

4) w „BRANŻY TELEINFORMATYCZNEJ (INF)” w pozycji dotyczącej zawodu „Technik szerokopasmowej komuni-
kacji elektronicznej” o symbolu cyfrowym 311412 w kolumnie zatytułowanej „Minister właściwy dla zawodu – mini-
ster właściwy do spraw:” wyraz „Informatyzacji” zastępuje się wyrazem „informatyzacji”;

5) w „BRANŻY TRANSPORTU KOLEJOWEGO (TKO)”:

a) przed pozycją dotyczącą zawodu „Monter nawierzchni kolejowej” o symbolu cyfrowym 711603 dodaje się pozy-
cję dotyczącą zawodu „Mechanik pojazdów kolejowych” o symbolu cyfrowym 723318 w brzmieniu:

Mechanik 
pojazdów 
kolejowych

723318 III transportu X TKO.09. 
Wykonywanie robót 
związanych 
z utrzymaniem 
i naprawą pojazdów 
kolejowych

3 X

b) po pozycji dotyczącej zawodu „Technik elektroenergetyk transportu szynowego” o symbolu cyfrowym 311302 
dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Technik pojazdów kolejowych” o symbolu cyfrowym 311518 w brzmieniu:

Technik 
pojazdów 
kolejowych

311518 IV transportu X X TKO.09. 
Wykonywanie robót 
związanych 
z utrzymaniem 
i naprawą pojazdów 
kolejowych

TKO.10. 
Eksploatacja 
i utrzymanie 
pojazdów kolejowych

3

4

X

X
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6) w „BRANŻY TRANSPORTU WODNEGO (TWO)” w pozycji dotyczącej zawodu „Monter jachtów i łodzi” o sym-
bolu cyfrowym 711505 w kolumnie zatytułowanej „Minister właściwy dla zawodu – minister właściwy do spraw:” 
wyrazy „gospodarki, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej” zastępuje się wyrazami „gospodarki morskiej, żeglu-
gi śródlądowej”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski
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