
     
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 1 lutego 2021 r. 

Poz. 211 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1) 

z dnia 27 stycznia 2021 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 2020 r. poz. 910 
i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań 
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316 
oraz z 2020 r. poz. 82 i 1459) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany: 
1) w „BRANŻY BUDOWLANEJ (BUD)” po pozycji dotyczącej zawodu „Technik budowy dróg” o symbolu cyfrowym 

311216 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Technik dekarstwa” o symbolu cyfrowym 311221 w brzmieniu: 

Technik 

dekarstwa 

 

311221 

 

IV 

 

budownictwa, 

planowania 

i zagospodarowania 

przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa 

 X 

 

X 

 

 BUD.03. 

Wykonywanie robót 

dekarsko-blacharskich 

 

BUD.27. 

Organizacja i kontrola 

wykonywania pokryć 

dachowych oraz 

sporządzanie 

kosztorysów 

3 

 

 

 

4 

X 

 

 

 

X 

 

2) w „BRANŻY ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNEJ (ELM)” po pozycji dotyczącej zawodu „Technik mechatronik” 
o symbolu cyfrowym 311410 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Technik robotyk” o symbolu cyfrowym 311413 
w brzmieniu: 

Technik 

robotyk 

311413 V gospodarki   X  ELM.07. 

Montaż, uruchamianie 

i obsługa systemów 

robotyki 

 

ELM.08. 

Eksploatacja 

i programowanie 

systemów robotyki 

4 

 

 

 

 

5 

 

X 

 

 

 

 

X 
 

 

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

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji 
i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).  
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3) w „BRANŻY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEJ (FRK)” po pozycji dotyczącej zawodu „Fryzjer” o symbolu cyfro-
wym 514101 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Podolog” o symbolu cyfrowym 323014 w brzmieniu: 

Podolog 323014 V gospodarki    2* FRK.05. 

Świadczenie usług 

w zakresie zabiegów 

podologicznych 

5 
 

* Kształcenie 

w szkole 

prowadzone 

wyłącznie 

w formie 

dziennej lub 

stacjonarnej
 

4) w „BRANŻY GÓRNICZO-WIERTNICZEJ (GIW)” w kolumnie zatytułowanej „Minister właściwy dla zawodu – mini-
ster właściwy do spraw:” w pozycji dotyczącej zawodu: 

a) „Górnik eksploatacji otworowej” o symbolu cyfrowym 811301 wyraz „energii” zastępuje się wyrazami „gospo-
darki złożami kopalin”, 

b) „Górnik eksploatacji podziemnej” o symbolu cyfrowym 811101 wyraz „energii” zastępuje się wyrazami „gospo-
darki złożami kopalin”, 

c) „Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż” o symbolu cyfrowym 811102 wyraz „energii” zastępuje się wyrazami 
„gospodarki złożami kopalin”, 

d) „Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny” o symbolu cyfrowym 811112 wyraz 
„energii” zastępuje się wyrazami „gospodarki złożami kopalin”, 

e) „Operator maszyn i urządzeń przeróbczych” o symbolu cyfrowym 811205 wyraz „energii” zastępuje się wyraza-
mi „gospodarki złożami kopalin”, 

f) „Technik górnictwa odkrywkowego” o symbolu cyfrowym 311701 wyraz „energii” zastępuje się wyrazami „gos- 
podarki złożami kopalin”, 

g) „Technik górnictwa otworowego” o symbolu cyfrowym 311702 wyraz „energii” zastępuje się wyrazami „gospo-
darki złożami kopalin”, 

h) „Technik górnictwa podziemnego” o symbolu cyfrowym 311703 wyraz „energii” zastępuje się wyrazami „gos- 
podarki złożami kopalin”, 

i) „Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny” o symbolu cyfrowym 311709 wyraz 
„energii” zastępuje się wyrazami „gospodarki złożami kopalin”, 

j) „Technik przeróbki kopalin stałych” o symbolu cyfrowym 311706 wyraz „energii” zastępuje się wyrazami „gos- 
podarki złożami kopalin”, 

k) „Technik wiertnik” o symbolu cyfrowym 311707 wyraz „środowiska” zastępuje się wyrazami „środowiska, gos- 
podarki złożami kopalin”, 

l) „Wiertacz” o symbolu cyfrowym 811305 wyraz „środowiska” zastępuje się wyrazami „środowiska, gospodarki 
złożami kopalin”; 

5) w „BRANŻY OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)” pozycja dotycząca zawodu „Opiekun medyczny” o symbolu cyfro-
wym 532102 otrzymuje brzmienie: 

Opiekun 

medyczny 

532102 V zdrowia    1,5* MED.14. 

Świadczenie usług 

medyczno-

-pielęgnacyjnych 

i opiekuńczych osobie 

chorej i niesamodzielnej 

5 

 

 * Kształcenie 

w szkole 

prowadzone 

wyłącznie 

w formie 

dziennej lub 

stacjonarnej 
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6) w „BRANŻY PRZEMYSŁU MODY (MOD)” po pozycji dotyczącej zawodu „Technik przemysłu mody” o symbolu 
cyfrowym 311941 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Technik stylista” o symbolu cyfrowym 311946 w brzmieniu: 

Technik 

stylista 

311946 IV gospodarki  X 

 

X 

 

 MOD.03. 

Projektowanie 

i wytwarzanie wyrobów 

odzieżowych 

 

MOD.15. 

Stylizacja ubioru 

i kreacja wizerunku 

3 

 

 

 

 

4 

X
 

 

 

 

 

X
 

 

§ 2. 1. W przypadku zawodu „Opiekun medyczny”, w którym wyodrębniono kwalifikację „MED.03. Świadczenie 
usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”, do słuchaczy lub uczestników, którzy przed dniem 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpoczęli naukę odpowiednio w szkołach policealnych, na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 
w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do zakończenia cyklu kształcenia. 

2. Od roku szkolnego 2021/2022 w szkołach policealnych nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej 
(na semestr pierwszy), w której realizuje się kształcenie w zawodzie „Opiekun medyczny”, w którym wyodrębniono kwali-
fikację „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”. Kształcenie w tym 
zawodzie prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek 




