
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 czerwca 2020 r. 

Poz. 1154 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)

 

z dnia 17 czerwca 2020 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 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) 

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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 w tabeli DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE WYMAGANE 

DO UZYSKANIA DYPLOMU ZAWODOWEGO W ZAWODZIE NAUCZANYM NA POZIOMIE TECHNIKA 

OKREŚLONYM W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO po pozycji dotyczącej zawodu 

„Technik rybactwa śródlądowego” o symbolu cyfrowym 314208 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Technik spawal-

nictwa” o symbolu cyfrowym 311516 w brzmieniu: 

Technik spawalnictwa 

311516 

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.17. Mon-

taż i obsługa maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie 

w zakresie kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń 

i narzędzi albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifika-

cji M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu oraz certyfikat kwalifikacji zawodo-

wej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych 

albo 

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.17. Mon- 

taż i obsługa maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie 

w zakresie kwalifikacji MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń 

i narzędzi albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifika-

cji MG.22. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających oraz certy-

fikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywa- 

nie prac spawalniczych 

albo 

świadectwo czeladnicze w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz certy- 

fikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykony-

wanie prac spawalniczych 

albo 

świadectwo czeladnicze w zawodzie ślusarz oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej 

w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych 

                                                           
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).  
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Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1154 

 

 

2) w załączniku nr 2 w tabeli DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE WYMAGANE 

DO UZYSKANIA DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE 

NAUCZANYM NA POZIOMIE TECHNIKA OKREŚLONYM W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA 

ZAWODOWEGO: 

a) po pozycji dotyczącej zawodu „Technik leśnik” o symbolu cyfrowym 314301 dodaje się pozycję dotyczącą za-

wodu „Technik logistyk” o symbolu cyfrowym 333107 w brzmieniu: 

Technik logistyk 

333107 

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.30. Or-

ganizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dys-

trybucji i magazynowania oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie 

w zakresie kwalifikacji AU.32. Organizacja transportu 

albo 

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.22. Ob-

sługa magazynów oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie 

kwalifikacji A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów trans-

portowych 

b) pozycja dotycząca zawodu „Technik pojazdów samochodowych” otrzymuje brzmienie: 

Technik pojazdów 

samochodowych 

311513 

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.12. Diag- 

nozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodo-

wych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji 

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz 

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.43. Orga-

nizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

albo 

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.12. Ob-

sługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 

samochodowych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie 

kwalifikacji MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samo-

chodowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwali- 

fikacji M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych albo 

świadectwo czeladnicze w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych oraz 

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.43. Orga-

nizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

albo 

świadectwo czeladnicze w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz świadec-

two potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.43. Organiza-

cja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski 




