
UZASADNIENIE

Pn jektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego
w: ut. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
prs cy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późno zm.), zgodnie z którą minister właściwy do spraw
prr cy określa, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby
ryr ku pracy oraz zakres jej stosowania, uwzględniając zawody i specjalności występujące na
ryr ku pracy oraz potrzeby pośrednictwa i poradnictwa zawodowego.

Pn jekt rozporządzenia przewiduje zmianę rozporządzenia 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. poz. 1145) polegającą na
aktualizacji załącznika zawierającego klasyfikację zawodów i specjalności i obejmuje zmianę
"Slruktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy", a w szczególności:

1) wprowadzenie 5 nowych zawodów zgłoszonych we wnioskach do Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

a) 143118 Kierownik filharmonii/opery/operetki/orkiestry - w oparciu o wniosek
Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów,

b) 143119 Kierownik zespołu pieśni i tańca/chóru - w oparcni o wniosek
Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów,

c) 229914 Specjalista do spraw techniki dentystycznej - w oparciu o wniosek
Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej;

d) 242208 Specjalista zarządzania dokumentacją - w oparciu o wniosek Instytutu
Historii i Archiwizacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

e) 242229 Inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami - w oparciu o wniosek
Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego;

2) zmianę w 5 pozycjach, poprzez oznaczenie literą "s" nazw zawodów dotychczas
ewidencjonowanych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy,
które w okresie 2014 - 2016 zostały wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej i uwzględnione w systemie kształcenia
szkolnego:

a) 311990 Technik automatyk na Technik automatyk'',
b) 315406 Technik lotniskowych służb operacyjnych na Technik lotniskowych służb

operacyjnych'',
c) 711504 Szkutnik na Szkutnik",
d) 751109 Przetwórca ryb na Przetwórca ryb",
e) 832201 Kierowca mechanik na Kierowca mechanik'';

3) wprowadzenie 5 nowych zawodów w ślad za zmianami w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego:

a) 311412 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej'',
b) 311515 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki",
c) 311941 Technik przemysłu mod yS,



d) 516408 Jeździec",
e) 817212 Mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej s;

4) doprecyzowanie nazwy zawodu ujętego w pozycji:

242204 Audytor - zmiana na: 242204 AudytorIKontroler, w oparciu o wniosek
Stowarzyszenia Polski Instytut Kontroli Audytu i Kontrolingu.

W konsekwencji ww. zmian dokonano również zmian o charakterze porządkującym w części
"Objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" W tabeli
1 "Struktura grup wielkich i poziomy kompetencji" uaktualniono liczby zawodów, jak niżej.

Tibela 1. Struktura grup zawodów w klasyfikacji i poziomy kompetencji - po zmianach

Liczba Poziom Poziom
Liczba grup w ramach grupy zawodów kompetencji kształcenia

Nazwa grupy wielkiej i specjał- wg ISCED
L).

wielkiej -ności wg ISCO-08 2011

Dużych średnich
elernen-
-tarnych

f--

Przedstawiciele

l
władz publicznych,

4 11 33 159 3,4
3,4,5,6,

wyżsi urzędnicy 7, 8
i kierownicy

I--

2 Specjaliści 6 31 99 711 4 5,6,7,8

3
Technicy i inny

5 20 87 493 3 3,4
średni personel

I--

4 Pracownicy biurowi 4 8 27 68 2,3 3,4
f--

5
Pracownicy usług

4 12 39 131 2,3 3,4
i przedawcy

6
Rolnicy, ogrodnicy,

3 9 17 54 2 3
f--

leśnicy i rybacy

Robotnicy 393
7 przemysłowi 5 14 69 2 3

i rzemieślnicy
I--

Operatorzy i 340
8 monterzy maszyn 3 14 41 2 2,3

i urządzeń
I--

Pracownicy 101
9 wykonujący prace 6 11 32 l 1,2

f--
proste

10 Siły zbrojne 3 3 3 3 1,2,3,4
2,3,4,5,
6, 7, 8

I--

RAZEM 43 133 445 2453'----
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Pn jektowane zmiany mają na celu dostosowanie przepisow rozporządzenia w sprawie
kle syfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania do
zmian wprowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego oraz lepsze odzwierciedlenie zawodów identyfikowanych na rynku
prscy.

Te min wejścia w życie projektowanej regulacji został przewidziany na dzień 1 stycznia 2017 r.

Pn jekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa
Re .iziny, Pracy i Polityki Społecznej, z godnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
101bingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późno zm.) oraz Biuletynie
Inl ormacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny,
zg. idnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin
prrcy Rady Ministrów (M.P. poz. 979, z późnozm.).

Pn jekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
no yfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późnozm.).

Pn ~ekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Pn )jekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania
ko isultacji lub uzgodnienia.
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