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Henryk Domański

WSTĘP: 
CEL I ZAŁOŻENIA 

Przed sta wio ne tu ana li zy sy tu ują się w nur cie po świę co nym pro ble ma -
ty ce po mia ru struk tu ry spo łecz nej. Sło wo „po miar” ro zu mie my sze ro ko
– po le ga on na przy pi sa niu zja wi skom spo łecz nym war to ści licz bo wych.
Na szym ce lem by ło skon stru owa nie kla sy fi ka cji i skal za wo dów, któ re są
w so cjo lo gii pod sta wo wym na rzę dziem po mia ru po zy cji spo łecz nej. Prze -
słan ką pod ję cia tych prac by ły man ka men ty ist nie ją cych na rzę dzi po mia ru.
Je dy ną, sto so wa ną do chwi li obec nej, pol ską so cjo lo gicz ną kla sy fi ka cją za -
wo dów jest Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów (SKZ), któ rą opra co wa li Mi -
chał Po ho ski i Ka zi mierz Słom czyń ski (1978), wy ko rzy stu jąc wcze śniej sze
do świad cze nia (Po ho ski, Słom czyń ski i Miel cza rek 1974). Rok po uka za niu
się SKZ opu bli ko wa no ska le za wo dów – na pod sta wie re zul ta tów spe cjal -
nie w tym ce lu za pro jek to wa nych ba dań przy pi sa no każ dej z pod sta wo -
wych jed no stek kla sy fi ka cyj nych SKZ war to ści licz bo we w pod sta wo wych
wy mia rach hie rar chii spo łecz nej: pre sti żu, po zy cji spo łecz no -eko no micz -
nej i zło żo no ści pra cy (Słom czyń ski i Kac pro wicz 1979). Jesz cze póź niej
do da no ska lę wy mo gów kwa li fi ka cyj nych (Słom czyń ski 1983).

SKZ i ska le za wo dów sto so wa no kil ka dzie siąt lat. Z ro ku na rok sta wa ły
się one co raz mniej uży tecz ny mi na rzę dzia mi po mia ru. Na upływ cza su na -
ło ży ły się zmia ny zwią za ne z kształ to wa niem się sto sun ków ryn ko wych
w Pol sce. Z jed nej stro ny, na stą pił znacz ny wzrost sek to ra pry wat ne go, któ -
ry – po za tra dy cyj ny mi – ob jął no we ro dza je dzia łal no ści (ta kie np., jak pro -
jek to wa nie wy po sa że nia do mów, ochro na oso bi sta, win dy ka cja, do radz -
two). Z dru giej stro ny po ja wi ły się za wo dy nie ist nie ją ce w go spo dar ce
socja li stycz nej (np. ma kler gieł do wy, spe cja li sta mar ke tin gu czy pu blic re la -
tions). Rów no cze śnie prze pro wa dzo no w wie lu in sty tu cjach z mia ny struk -
tu ral ne, pro wa dzą ce nie kie dy do zmia ny na zew nic twa za wo dów i sta no -
wisk (np. wpro wa dzo no no we stop nie w po li cji czy w stra ży po żar nej).
Nie któ re in sty tu cje (PZPR) prze sta ły w ogó le funk cjo no wać, co po cią gnę ło
za so bą li kwi da cję roz bu do wa nej struk tu ry sta no wisk, na to miast po wsta ły
no we (np. fir my kom pu te ro we, sta cje te le wi zyj ne i roz gło śnie ra dio we,
par tie po li tycz ne), na ba zie któ rych wy od ręb ni ły się no we za wo dy.



Nie za leż nie od zmian struk tu ral nych, przez kil ka dzie siąt lat sto so wa nia
Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów ze bra no wie le do świad czeń, do ty czą -
cych trud no ści prak tycz nych, któ re wska zy wa ły, co na le ża ło by zmie nić.
Mię dzy in ny mi, po słu gu jąc się SKZ przy ko do wa niu za wo dów, stwier dzo -
no, że bra ku je w niej pew nych pro fe sji i sta no wisk, sto sun ko wo czę sto po -
ja wia ją cych się w ma te ria le em pi rycz nym, uzy ski wa nym na pod sta wie wy -
wia dów. Pró bo wa no te mu za ra dzić przez do da wa nie do SKZ no wych ka te -
go rii, iden ty fi ku ją cych no we ro dza je za wo dów, co w szcze gól no ści do ty -
czy ło wła ści cie li firm i wy so kiej kla sy spe cja li stów w usłu gach. Jed nak moż -
li wo ści prak tycz ne go uwzględ nie nia tych zmian ogra ni czo ne by ły do wą -
skie go krę gu użyt kow ni ków. Wpro wa dza no je przy ko do wa niu da nych
z ba dań re ali zo wa nych w Ośrod ku Re ali za cji Ba dań So cjo lo gicz nych In sty -
tu tu Fi lo zo fii i So cjo lo gii PAN. Me to da „do pi sy wa nia” po zwa la ła na do sto -
so wy wa nie ory gi nal ne go sche ma tu SKZ do rze czy wi sto ści, ale tyl ko dla po -
trzeb okre ślo ne go ba da nia. Po nie waż mo dy fi ka cji tych do ko ny wa no par -
tia mi, pro wa dzi ło to do osła bie nia dwóch pod sta wo wych za let SKZ, ja ki mi
są: stan da ry za cja i moż li wo ści ku mu la cji wy ni ków. 

Wy mie nio ne ogra ni cze nia do ty czy ły rów nież skal po zy cji spo łecz nej
kon stru owa nych na pod sta wie za wo du. Wy ko rzy sty wa ne obec nie stan dar -
do we ska le za wo dów zo sta ły opra co wa ne w la tach sie dem dzie sią tych. Da -
ne em pi rycz ne, któ re po słu ży ły do ich kon struk cji, nie przy sta ją do obec nej
rze czy wi sto ści, w związ ku z czym ich traf ność sta je się co raz bar dziej wąt -
pli wa, mi mo że cha rak te ry zu ją się one du żą od por no ścią na zmia ny.

Ni niej szy pro jekt po wstał na ba zie gran tu Ko mi te tu Ba dań Na uko wych
nr 1 H02E 039 261. Je go re ali za cja by ła pod po rząd ko wa na trzem ce lom.
Pierw szym ce lem by ło opra co wa nie no wej Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo -
dów. Cho dzi tu za rów no o do star cze nie sche ma tu ko do wa nia za wo dów,
któ ry uwzględ niał by zmia ny w struk tu rze spo łecz nej, jak i o do star cze nie
traf ne go wskaź ni ka na eta pie ana liz. Pod sta wo wym ma te ria łem do kon -
struk cji no wej kla sy fi ka cji za wo dów by ły ist nie ją ce już da ne do ty czą ce
trud no ści, zwią za nych z ko do wa niem in for ma cji o za wo dach, uzy ska ne ze
szcze gó ło wych za pi sów an kie ter skich w ba da niach re ali zo wa nych do 2005
ro ku przez IFiS. Punk tem wyj ścia na szych ana liz był ory gi nal ny, szcze gó ło -
wy sche mat kla sy fi ka cyj ny SKZ, ist nie ją cy w po sta ci 539 ka te go rii za wo do -
wych. Po trze ba za cho wa nia cią gło ści wy ni ka z prze sła nek teo re tycz nych
i prak ty ki ba daw czej. Wy ni ki pro wa dzo nych w Pol sce ba dań wska zu ją, że
zmia ny sys te mo we nie spo wo do wa ły tak da le ko idą cych zmian w ukła dzie
pod sta wo wych ba rier i dy stan sów spo łecz nych, aby uza sad nia ło to ko -
niecz ność opra co wa nia kla sy fi ka cji we dług cał ko wi cie no we go sche ma tu.

10 Henryk Domański

1 Człon ka mi ze spo łu by li: Hen ryk Do mań ski (kie row nik gran tu), Zbi gniew Sa wiń ski, Ka -
zi mierz M. Słom czyń ski oraz Mi chał Bo ja now ski, Ma ciej Krysz czuk i Da riusz Przy bysz.



Na wią za nie do ory gi nal nej wer sji SKZ po zwa la rów nież na za cho wa nie po -
rów ny wal no ści z wy ni ka mi wcze śniej szych ba dań, w któ rych po słu gi wa no
się do tych cza so wą wer sją Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów. Z te go po wo -
du na sze ana li zy zmie rza ły w znacz nym stop niu w kie run ku uzu peł nie nia
do tych cza so wej kla sy fi ka cji o no we za wo dy. 

W wy ni ku tych prac po wsta ła no wa kla sy fi ka cja za wo dów, któ rą na zwa -
li śmy Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów -2007. Kie ro wa li śmy się prze ko na -
niem, że bę dzie ona uży tecz nym wskaź ni kiem po zy cji spo łecz nej, je że li
speł ni na stę pu ją ce wa run ki.

Pierw szym wa run kiem jest w mia rę do kład ne zde fi nio wa nie przed mio -
tu po mia ru. Mu si być ja sne, ja kie aspek ty rze czy wi stości spo łecz nej ma mie -
rzyć no wy SKZ, po nie waż tyl ko wte dy bę dzie moż na się nim po słu gi wać
wła ści wie. 

Po dru gie, no wa kla sy fi ka cja mu si być rze tel na i traf na. Rze tel ność – któ -
ra jest cha rak te ry sty ką sta bil no ści wskaź ni ka – kie ru je uwa gę na aspekt
stan da ry za cji przy ko do wa niu za wo dów. Na sza kla sy fi ka cja po win na do -
star czać tych sa mych wy ni ków nie za leż nie od ro dza ju ba da nia. Z ko lei traf -
ność od no si się do stop nia, w ja kim ka te go rie SKZ -2007 iden ty fi ku ją naj -
waż niej sze po dzia ły i dy stan se spo łecz ne. Cho dzi o wskaź nik usy tu owa nia
w struk tu rze spo łecz nej, któ ry znaj du je za sto so wa nie w ana li zach nie rów -
no ści pod wzglę dem do stę pu do waż nych za so bów i dóbr, zróż ni co wa nia
szans ży cio wych, sty lu ży cia i po staw. Wspól ną ce chą so cjo lo gicz nych kla -
sy fi ka cji za wo dów jest to, że kon stru owa ne są one dla po trzeb po mia ru
nie rów no ści spo łecz nych, jed nak pod sta wo we jed nost ki kla sy fi ka cyj ne de -
fi nio wa ne są w po sta ci zmien nej no mi nal nej, re pre zen tu ją cej tzw. „naj niż -
szy” po ziom po mia ru, w któ rym nie za kła da się wy stę po wa nia hie rar chii.
Na le ży w tym kon tek ście pod kre ślić, że rów nież pol ska kla sy fi ka cja za wo -
dów jest z za ło że nia zmien ną no mi nal ną, któ rej za da niem ma być od wzo -
ro wa nie naj istot niej szych po dzia łów spo łecz nych, co oczy wi ście nie eli mi -
nu je moż li wo ści in ter pre to wa nia wy od ręb nio nych w niej ka te go rii w ter -
mi nach hie rar chii. 

Po trze cie, wa run kiem ana li tycz nej przy dat no ści kla sy fi ka cji jest ope ra -
cjo na li za cja w ka te go riach ról za wo do wych. Re spon den ci po win ni być kla -
sy fi ko wa ni na pod sta wie in for ma cji do ty czą cych ich usy tu owa nia w za wo -
do wym po dzia le pra cy, a nie na pod sta wie po zio mu kwa li fi ka cji, wy kształ -
ce nia i in nych kry te riów, wcho dzą cych do de fi ni cji zmien nych so cjo lo gicz -
nych, któ re mo gą być przed mio tem ana liz. Zde fi nio wa nie pod sta wo wych
jed no stek kla sy fi ka cyj nych w ter mi nach ról za wo do wych eli mi nu je nie bez -
pie czeń stwo tau to lo gii w ana li zach wie lo zmien no wych.

Po czwar te, SKZ po win na być sche ma tem pro stym w za sto so wa niu, co
ozna cza, że wy od ręb nia ne w niej ka te go rie po win ny być ła two prze kła dal -
ne na ję zyk gro ma dze nia i ko do wa nia in for ma cji uzy ski wa nych w ba da -

11Wstęp: cel i założenia 



niach. Wy ma ga to sto so wa nia przej rzy stych za sad przy pi sy wa nia re spon -
den tom sym bo li ko do wych i jed no znacz nej pro ce du ry gru po wa nia ka te -
go rii ele men tar nych w ka te go rie wyż sze go rzę du na eta pie ana liz. 

Dru gim pod sta wo wym ce lem pro jek tu by ło skon stru owa nie no wych
skal wy mo gów kwa li fi ka cyj nych, zło żo no ści pra cy i pre sti żu. Em pi rycz ną
ba zą opra co wa nia dwóch pierw szych z wy mie nio nych by ła wtór na ana li za
za dań, re ali zo wa nych w po szcze gól nych za wo dach, usta lo nych na pod sta -
wie za pi sów an kie ter skich. Opi sy te za war te są w da nych po cho dzą cych
z ogól no pol skich ba dań nad struk tu rą spo łecz ną. W ce lu opra co wa nia no -
wej ska li pre sti żu prze pro wa dzi li śmy spe cjal ne ba da nie na wy bra nej gru pie
„eks per tów” – spe cja li stów od ryn ku pra cy i do radz twa za wo do we go, ma ją -
cych do świad cze nie prak tycz ne. Do tych, funk cjo nu ją cych już skal, do da je -
my ska lę wy na gro dze nia ma te rial ne go. Pod sta wą jej kon struk cji by ły naj -
now sze da ne Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go, do ty czą ce do cho dów. Ska la
wy na gro dze nia ma te rial ne go mo że być na rzę dziem iden ty fi ka cji usy tu owa -
nia jed no stek w ści śle eko no micz nym wy mia rze hie rar chii spo łecz nej. 

Trze ci cel ma głów nie aspekt prak tycz ny. Cho dzi o do star cze nie no -
wych kla sy fi ka cji i skal sze ro kie mu od bior cy, co sta no wi – w na szym prze -
ko na niu – pod sta wo wy wa ru nek spo żyt ko wa nia wa lo rów stan dar do wych
na rzę dzi po mia ru. In ten cją au to rów pro jek tu jest dys try bu cja naj now szych
wer sji kla sy fi ka cji i skal w śro do wi sku ba da czy. Na rzę dzia te za łą czy li śmy
w tej książ ce, do kład nie w ta kiej po sta ci, któ ra po zwa la na ich za sto so wa -
nie w ba da niach. Opra co wa li śmy je rów nież w po sta ci opro gra mo wa nia
kom pu te ro we go, za miesz czo nego w szóstym rozdziale, któ re umoż li wi do -
łą cza nie ich do do wol ne go zbio ru da nych. 

* * *

Książ ka ta zo sta ła po dzie lo na na siedem roz dzia łów. Pierw szy po świę -
co ny jest omó wie niu ro li kla sy fi ka cji i skal za wo dów w ana li zach nad struk -
tu rą spo łecz ną. Przed sta wio no w nim rów nież hi sto rycz ny za rys prac
nad do sko na le niem wskaź ni ków po zy cji spo łecz nej. W dru gim roz dzia le
przed sta wia my hi sto rię prac nad pol ski mi kla sy fi ka cja mi za wo dów. Z ko lei
roz dział trze ci za wie ra wy ni ki ana liz, do ty czą cych po słu gi wa nia się do tych -
cza so wy mi wer sja mi SKZ w prak ty ce ba daw czej. Cho dzi tu przede wszyst -
kim o do świad cze nia wy ni ka ją ce z ko do wa nia za wo dów i pły ną ce stąd im -
pli ka cje, do ty czą ce mo dy fi ka cji do tych czas sto so wa nej kla sy fi ka cji. Roz -
dział czwar ty za czy na się od przed sta wie nia prze sła nek pod ję cia prac
nad no wy mi kla sy fi ka cja mi i ska la mi za wo dów. Da lej jest omó wie nie man -
ka men tów i ogra ni czeń sto so wa nych do tej po ry na rzę dzi i te go, co na le ża -
ło w nich zmie nić. Głów na część te go roz dzia łu do ty czy szcze gó ło we go
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omó wie nia no wej Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów. W roz dzia le pią tym
pre zen tu je my no we ska le za wo dów we dług kry te riów wy mo gów kwa li fi -
ka cyj nych, zło żo no ści pra cy, wy na gra dza nia ma te rial ne go i pre sti żu. Roz -
dział szó sty za wie ra szcze gó ło wą in struk cję po słu gi wa nia się pro gra mem
kom pu te ro wym do ko do wa nia za wo dów we dług SKZ -2007, gru po wa nia
za wo dów w szer sze ka te go rie i przy pi sy wa nia im war to ści skal za wo dów.
Ostat ni, siód my roz dział, do ty czy po słu gi wa nia się kla sy fi ka cja mi za wo -
dów na eta pie ana liz. Przed sta wia my w nim pro po zy cję sche ma tów gru po -
wa nia za wo dów w szer sze seg men ty – okre śla nych mia nem klas, warstw
i ka te go rii za wo do wych, któ re iden ty fi ku ją pod sta wo we po dzia ły i dy stan -
se spo łecz ne. Osob ny frag ment te go roz dzia łu po świę co ny jest ana li zie
traf no ści SKZ -2007. 
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Hen ryk Do mań ski

Roz dział 1. 

DLA CZE GO ZA WÓD 
JEST WSKAŹ NI KIEM PO ZY CJI 

SPO ŁECZ NEJ?

Pod sta wo wym wskaź ni kiem usy tu owa nia w struk tu rze spo łecz nej jest
przy na leż ność za wo do wa jed no stek. Od po wia da jąc na py ta nie, dla cze go
za wód, od wo ła my się ko lej no: do teo rii, prze sła nek em pi rycz nych i prak ty -
ki ba daw czej. 

Ar gu men ty teo re tycz ne przed sta wia ne są w kon tek ście pod sta wo we go
ce lu ana liz so cjo lo gicz nych, któ rym jest uchwy ce nie cen tral nych ogniw,
rzą dzą cych za cho wa nia mi jed no stek. Nie wąt pli wie ta kim cen tral nym
ogniwem jest za wód. Hie rar chie za wo do we za ry so wa ły się wy raź niej
na pew nym eta pie roz wo ju sto sun ków spo łecz nych, a mia no wi cie w ka pi -
ta li stycz nych sys te mach ryn ko wych. Naj waż niej szy mi sta ły się tu po zy cje
zwią za ne z wy ko ny wa niem okre ślo nych za wo dów, po nie waż do pie ro
w sys te mie ryn ko wym pra ca za wo do wa za pew nia utrzy ma nie, de cy du je
o moż li wo ściach kon sump cyj nych, kształ tu je oso bo wość i styl ży cia jed no -
stek. Moż na po wie dzieć, że o ile za ląż ki za wo do we go po dzia łu pra cy ist nia -
ły od po cząt ku ludz ko ści, to do pie ro sys tem ryn ko wy wy kre ował ro le za -
wo do we, utoż sa mia ne z re ali za cją wy od ręb nio nych za dań na pod sta wie
okre ślo nych kwa li fi ka cji, wy zna cza ją cych po zy cję spo łecz ną. Do ty czy to
nie tyl ko osób pra cu ją cych, ale i osób po zo sta ją cych po za ryn kiem pra cy,
a ma ją cych ja kiś za wód w prze szło ści: za czy na jąc od eme ry tów, ren ci stów,
koń cząc zaś na bez ro bot nych i go spo dy niach do mo wych. W prze ci wień -
stwie do spo łe czeństw sta no wych, za wo dy są tym ro dza jem po zy cji, ja kie
mu szą być osią ga ne in dy wi du al nym wy sił kiem, na pod sta wie wła snych
umie jęt no ści, tre nin gu, do świad cze nia i wie dzy. Każ dy, ko mu na tym za le -
ży, kto po sia da kwa li fi ka cje i od po wied nie zdol no ści, ma szan sę wej ścia
do okre ślo ne go za wo du. Wy eli mi no wa nie for mal nych blo kad do stę pu



do te go ro dza ju po zy cji by ło im pul sem, któ ry wy wo łał ma so we pro ce sy ru -
chli wo ści i ukształ to wał głów ną płasz czy znę nie rów no ści spo łecz nych.

Ar gu men tów na rzecz słusz no ści te go po glą du do star czy ła funk cjo nal na
teo ria uwar stwie nia spo łecz ne go, sfor mu ło wa na przez King sleya Da vi sa
i Wil li ber ta Mo ore’a (1945) i pod le ga ją ca twór czym re in ter pre ta cjom
na grun cie ana liz (Blau i Dun can 1967; Sie gel 1971; Tre iman 1977; Fe ather -
man i Hau ser 1978). Pod sta wo wa jej te za gło si, że kon sty tu tyw nym wy mia -
rem uwar stwie nia jest hie rar chia po zy cji, róż nią cych się funk cjo nal ną waż -
no ścią ze wzglę du na za spo ka ja nie po trzeb spo łecz nych. Po zy cje te mu szą
być ob sa dza ne we dług po zio mu kwa li fi ka cji i umie jęt no ści jed no stek,
a za ich zaj mo wa nie przy słu gu ją nie jed na ko we na gro dy. War to zwró cić
uwa gę na trzy ele men ty, któ re uwy dat nia ją funk cjo nal ne zna cze nie za wo du. 

Po pierw sze, o waż no ści tych ról roz strzy ga ich funk cja – w bio gra fii jed -
no stek ro le za wo do we są for mą „sta cji” prze kaź ni ko wych, do któ rych pro wa -
dzą okre ślo ne ka rie ry edu ka cyj ne i in ne for my ak tyw no ści, po dej mo wa ne
z my ślą o ka rie rze i pra cy. Wej ście do za wo du sta no wi za koń cze nie pew ne go
eta pu, a rów no cze śnie jest punk tem przej ścia do dal szej ka rie ry. Po zy cja za -
wo do wa za pew nia do stęp do ce nio nych dóbr, umoż li wia ich ku mu la cję, a je -
że li cho dzi o aspek ty psy cho lo gicz ne, to kształ tu je sa mo oce nę, orien ta cje i po -
glą dy jed no stek. Gdy by się gać do zna nych me ta for, to jed ną z nich mo że być
czę sto cy to wa ne stwier dze nie Oti sa D. Dun ca na (1961a: 116–117), że za wód
jest zmien ną po śred ni czą cą po mię dzy dwo ma in ny mi klu czo wy mi ogni wa mi
stra ty fi ka cji. Z jed nej stro ny są to kwa li fi ka cyj ne wy mo gi ob sa dza nia ról za wo -
do wych, z dru giej zaś – roz ma ite na gro dy (jak do cho dy i pre stiż) otrzy my wa -
ne za wy ko ny wa nie za wo dów. Fakt, że za wód jest ogni wem po śred ni czą cym,
prze są dza o je go cen tral nej ro li w ra mach cy klu ży cio we go jed no stek.

Dru gim ele men tem jest uni wer sal ny cha rak ter me cha ni zmów stra ty fi ka -
cji spo łecz nej. Te za ta zna la zła uza sad nie nie w teo riach „spo łe czeń stwa
prze my sło we go” (Kerr i in. 1960), a w ana li zach em pi rycz nych jed ny mi z jej
pierw szych wy ra zi cie li sta li się Pe ter Blau i Otis D. Dun can (1967): we
współ cze snych spo łe czeń stwach – jak ar gu men tu ją w ostat nim roz dzia le
książ ki The Ame ri can Oc cu pa tio nal Struc tu re – ro le za wo do we ma ją zbli -
żo ną treść, są zor ga ni zo wa ne we dług po dob nych re guł, a po nad to obo wią -
zu ją po dob ne za sa dy ich ob sa dza nia i wy na gra dza nia, od po wied nio
do funk cjo nal nej waż no ści za wo du. Em pi rycz nych do wo dów na rzecz uni -
wer sal ne go za się gu do star cza ją wy ni ki mię dzy kra jo wych ba dań po rów -
naw czych nad pro ce sa mi re kru ta cji do ról za wo do wych i dys try bu cją zarob -
ków. U ich pod ło ża – jak wska zu ją wy ni ki ana liz – tkwią wspól ne pra wi dło -
wo ści, nie za leż nie od róż nic po zio mu go spo dar cze go mię dzy kra ja mi,
domi nu ją cych war to ści i od mien nych tra dy cji (Tre iman i Ro os 1983; Tre -
iman i Yip 1989; Gan ze bo om i in. 1989; Erik son i Gold thor pe 1992; Mül ler
i Gangl 2003; Bre en red. 2004; Müller 2005).
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Po trze cie, ro le za wo do we są nie tyl ko funk cjo nal ny mi ogni wa mi fi zjo -
lo gii sys te mów spo łecz nych. Za si la ją je rów nież – by użyć ter mi no lo gii
mark si stów – przez two rze nie grup in te re sów, ro zu mia nych ja ko ak tyw ne
pod mio ty hi sto rii. Przy kła dem mo gą tu być stra te gie po dej mo wa ne przez
kor po ra cje za wo do we o wy so kim sta tu sie (le ka rzy, praw ni ków) w ce lu
uzy ska nia ko rzyst nych re la cji płac i za pew nie nia wy so kiej po zy cji ryn ko -
wej. Stra te gie te po le ga ją na za ostrza niu wa run ków re kru ta cji do za wo dów,
przez wy ma ga nia do ty czą ce po sia da nia okre ślo nych dy plo mów czy ukoń -
cze nia spe cja li stycz nych kur sów, eg ze kwo wa nych przez spe cjal ne ko mi sje.
De kla ro wa nym ce lem tych dzia łań jest za pew nie nie wy so kie go po zio mu
kwa li fi ka cji wśród człon ków pro fe sji. Oczy wi ście stra te gie te nie ma ją za -
sto so wa nia w od nie sie niu do pra cow ni ków umy sło wych o ni skich kwa li fi -
ka cjach i pra cow ni ków fi zycz nych. Za da nia kor po ra cji re ali zu ją tu związ ki
za wo do we, po słu gu ją ce się róż ny mi ro dza ja mi prze tar gów z pra co daw ca -
mi i or ga ni zo wa niem ak cji straj ko wych. Na le ży stwier dzić, że okre ślo ne
usy tu owa nie ka te go rii za wo do wych w sie ci tych dzia łań róż ni cu je ich szan -
se ży cio we. Jest to płasz czy zna „wy klu cza nia” słab szych grup przez sil niej -
sze – z do stę pu do wyż szych za rob ków, lep szych wa run ków za trud nie nia,
gwa ran cji sta łej pra cy i unor mo wa nych za sad awan su. Z ko lei słab si pró bu -
ją zre kom pen so wać mniej szą si łę ryn ko wą przez sto so wa nie stra te gii
„uzur pa cji”, je że li od wo łać się do ter mi no lo gii po cho dzą cej ze zna nej teo -
rii Franka Par ki na (1979).

Wy mie nio ne tu per spek ty wy teo re tycz ne uwy dat nia ją róż ne aspek ty
wpły wu po dzia łów za wo do wych na nie rów no ści i dy stan se spo łecz ne. Od -
wo ły wa nie się do za wo du wy da je się więc za bie giem na tu ral nym i do ty czy
prak tycz nie każ dej ana li zy so cjo lo gicz nej, w któ rej ist nie je po trze ba „struk -
tu ral ne go wy ja śnia nia” pro ce sów i zja wisk. Po zy cja za wo do wa rzu tu je
na oso bo wość i po czu cie toż sa mo ści jed no stek, wy peł nia im ży cie, jest
rów nież czyn ni kiem for mo wa nia się trwa łych po dzia łów i wię zi spo łecz -
nych, gdy weź mie my pod uwa gę, że na ba zie in te rak cji za wo do wych for -
mu ją się ba rie ry to wa rzy skie i ho mo ga mia w do bo rze mał żon ków (Gold -
thor pe 1980; Do mań ski i Sa wiń ski 1992; Do mań ski i Przy bysz 2006). 

Prze cho dząc do em pi rycz nych prze sła nek traf no ści za wo du, moż na je
pod su mo wać stwier dze niem, że przy na leż ność za wo do wa jest sil nym ko -
re la tem wie lu cech po ło że nia spo łecz ne go jed no stek. Z wy jąt kiem po zio -
mu wy kształ ce nia, ża den in ny atry but po ło że nia spo łecz ne go nie jest sko -
re lo wa ny w zna czą cym stop niu z tak wie lo ma zja wi ska mi jak za wód. Aby
to udo ku men to wać od wo łaj my się do da nych dla Pol ski. Da ne w ta be li 1.1
po cho dzą z Pol skie go Ge ne ral ne go Son da żu Spo łecz ne go, prze pro wa dzo -
ne go w 2002 ro ku na pró bie do ro słej lud no ści (Do mań ski i in. 2005). Przed -
sta wia my w niej wiel ko ści, po ka zu ją ce si łę związ ku mię dzy wskaź ni ka mi
wy bra nych po staw a przy na leż no ścią za wo do wą, po zio mem wy kształ ce nia,
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do cho da mi ro dzin i sta no wi skiem w hie rar chii or ga ni za cyj nej.1 Za pew ne
zgo dzi my się, że świa dec twem traf no ści za wo du był by fakt iden ty fi ko wa -
nia przez nie go tych aspek tów po zy cji spo łecz nej nie mniej sil nie, w po -
rów na niu z po zo sta ły mi zmien ny mi. 

Ta be la 1.1. Si ła za leż no ści mię dzy przy na leż no ścią za wo do wą, po zio mem
wy kształ ce nia, wiel ko ścią dochodów i sta no wi skiem kie row ni czym a wy -
bra ny mi wskaź ni ka mi po staw

** p<0,01; * p<0,05
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Zmienne wyjaśniane: Zawód Wykształcenie Dochody
rodzin

Stanowisko

Akceptacja aborcji 0,16 0,16 0,13 ** 0,002

Legitymizacja systemu 
polityczno-ekonomicznego

0,14 0,20 0,11 ** 0,002

Liberalizm ekonomiczny 0,25 ** 0,28 0,22 ** 0,020 **

Tradycjonalizm - nowoczesność (ocena
homoseksualizmu, zdrady małżeńskiej,
seksu przed ślubem)

0,24 ** 0,28 0,11 ** 0,006

Akceptacja socjalizmu 0,19 ** 0,26 0,20 ** 0,008 **

Poczucie szczęścia 0,12 0,18 -0,16 ** 0,007 **

Zaufanie do innych 0,14 ** 0,13 0,09 * 0,008 **

Samoocena zdrowia 0,19 ** 0,29 0,05 0,001

Zadowolenie finansowe 0,24 ** 0,26 0,35 ** 0,014 **

Samoocena na skali lewica-prawica 0,13 0,15 -0,02 0,058

Skala chęci życia 0,13 ** 0,16 0,09 * 0,080

Średnia wartość korelacji 0,175 0,214 0,106 0,019

1 Przy na leż ność za wo do wa zo pe ra cjo na li zo wa na jest w po sta ci 11 ka te go rii EGP (zob.
Do mań ski i Przy bysz 2003). Wy kształ ce nie jest po dzie lone na 10 ka te go rii, za czy na jąc
od osób de kla ru ją cych brak wy kształ ce nia, a koń cząc na ka te go rii z ukoń czo nym wyż szym.
Sta no wi sko jest trzy stop nio wą ska lą: 1) kie row ni cy, któ rych pod wład ny mi są kie row ni cy
niż sze go szcze bla, 2) niż si kie row ni cy, 3) oso by na sta no wi skach nie kie row ni czych. Do cho -
dy ro dzin zde fi nio wa ne są w po sta ci lo ga ryt mu śred nie go do cho du na oso bę. Je że li cho dzi
o wskaź ni ki po staw, to są ni mi, zde fi nio wa ne w po sta ci ze ro -je dyn ko wej: de kla ro wa na ak -
cep ta cja abor cji, gdy ko bie ta, te go chce, na wet je że li nie ma po wo dów zdro wot nych i za ufa -
nie (od po wiedź na py ta nie, „czy P. zda niem więk szo ści lu dzi moż na ufać, czy też ostroż no -
ści ni gdy nie za wie le?”). „Li be ra lizm eko no micz ny” jest su mą od po wie dzi na 4 py ta nia uję -
te w czte ro punk to wych ska lach: (1) oce ny re spon den ta, jak du że są w Pol sce róż ni ce w do -
cho dach lud no ści, oraz (2) na ile obo wiąz kiem rzą du po win no być zmniej sza nie nie rów no -
ści do cho dów, (3) za pew nie nie pra cy każ de mu, kto chce pra co wać i (4) po ma ga nie dzie -
ciom z ubo gich ro dzin w po dej mo wa niu na uki. Zmien na „le gi ty mi za cja sys te mu po li tycz no -



Pa mię ta jąc, że w ana li zach so cjo lo gicz nych wiel kość współ czyn ni ków
ko re la cji rzad ko prze kra cza po ziom 0,3-0,4, wiel ko ści przed sta wio ne w ta -
be li 1.1 trze ba uznać za nie odbie ga ją ce od nor my (w przy pad ku za wo du).
Śred nia ko re la cja po zy cji za wo do wej z ana li zo wa ny mi tu wskaź ni ka mi
postaw pozy cji wy nio sła 0,175. Oka zu je się, że tyl ko po ziom wy kształ ce nia
jest (na ogół) lep szą, su ma rycz ną cha rak te ry sty ką wie lu waż nych cech na -
raz.

Nie za leż nie od ra cji teo re tycz nych i ar gu men tów do ty czą cych em pi -
rycz nej traf no ści, ist nie je kwe stia „ope ra cyj no ści” zmien nych, któ ra mu si
być bra na pod uwa gę przy wy bo rze wskaź ni ka. Za naj waż niej sze na le ża ło -
by uznać dwie rze czy: pierw sza do ty czy do stęp no ści in for ma cji wy ko rzy -
sty wa nych przy kon struk cji wskaź ni ków. In for ma cje o wy ko ny wa nym za -
wo dzie jest sto sun ko wo ła two usta lić. W ba da niach ty pu su rvey owe go uzy -
sku je się je za po mo cą py tań, zro zu mia łych dla re spon den ta i pro stych.
Na ogół lu dzie chęt nie roz ma wia ją z an kie te ra mi na te mat ich pra cy. Py ta -
nia te nie po ru sza ją draż li wych kwe stii, za zwy czaj nie po wo du ją więc za fał -
szo wań i od mów. Mniej wia ry god ne są od po wie dzi na py ta nia o po ziom
wy kształ ce nia, do cho dy, stan dard ma te rial ny i ak tyw ność kul tu ral ną jed no -
stek (cho dze nie do te atru, czy ta nie ksią żek).

Dru ga za le ta do ty czy spo so bu po słu gi wa nia się wskaź ni ka mi po zy cji
spo łecz nej na eta pie ana liz. Zwy kło się je ope ra cjo na li zo wać w stan dar do -
wych po sta ciach skal lub kla sy fi ka cji za wo dów – ozna cza to, że moż na je
do łą czać do ja kie go kol wiek zbio ru da nych, któ ry za wie ra in for ma cje o za -
wo dzie ba da nych. Po sia da nie stan dar do wych na rzę dzi jest du żym uła twie -
niem, ja ko że ba dacz nie mu si kon stru ować za każ dym ra zem no wych
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-eko no micz ne go” jest su mą dwóch skal, z któ rych pierw sza do ty czy za do wo le nia z de mo -
kra cji w Pol sce, a dru ga – za do wo le nia z kie run ku roz wo ju go spo dar ki; „tra dy cjo na lizm -no -
wo cze sność” jest su mą trzech skal do ty czą cych ak cep ta cji ho mo sek su ali zmu, zdra dy mał -
żeń skiej i sto sun ków sek su al nych przed ślu bem; „sa mo oce na zdro wia” jest pię cio punk to wą
ska lą utwo rzo ną z od po wie dzi na py ta nie, „jak bar dzo jest P. za do wo lo ny ze swe go sta nu
zdro wia?” (od „bar dzo za do wo lo ny” do „bar dzo nie za do wo lo ny”); za do wo le nie z sy tu acji fi -
nan so wej jest czte ro punk to wą ska lą utwo rzo ną z od po wie dzi na py ta nie do ty czą ce za do -
wo le nia z sy tu acji fi nan so wej ro dzi ny; ska la „po czu cia szczę ścia” jest czte ro punk to wą ska lą,
za czy na ją cą się od 1 („czu ję się bar dzo szczę śli wy”) do 4 („bar dzo nie szczę śli wy”); ska la chę -
ci do ży cia jest dzie się cio punk to wą ska lą od 1 („w ogó le nie chce mi się żyć”), a koń czą cą
się na 10 („bar dzo chce mi się żyć”); sa mo oce na „le wi ca -pra wi ca” jest dzie się cio punk to wą
ska lą, gdzie re spon den ci pro sze ni są o wska za nie swe go miej sca na tej ska li, za czy na jąc od 1
(skraj na le wi ca) do 10 (skraj na pra wi ca); „ak cep ta cja so cja li zmu” jest pię cio punk to wą ska -
lą – od sil nej ak cep ta cji do zde cy do wa ne go sprze ci wu. Wiel ko ści przed sta wio ne w ta be li
dla za wo du, wy kształ ce nia i sta no wi ska są sto sun ka mi ko re la cyj ny mi (zmien ne te re pre -
zen tu ją tu no mi nal ny po ziom po mia ru), a dla do cho dów – war to ści te są współ czyn ni ka -
mi ko re la cji Pe ar so na (w tym ostat nim przy pad ku wyż sze war to ści in for mu ją o za leż no -
ściach do dat nich).



wskaź ni ków. Ist nie je go to we na rzę dzie, w po sta ci klu cza ko do we go lub
opro gra mo wa nia kom pu te ro we go, któ re po zwa la na „do pi sa nie” stan dar -
do wych wskaź ni ków do zbio ru.

1.1 Kla sy fi ka cje za wo dów

Kla sy fi ka cje za wo dów są ze sta wem ka te go rii, któ rych za da niem jest
iden ty fi ka cja pod sta wo wych seg men tów struk tu ry spo łecz nej, jed nak bez
prze są dza nia, w ja kim stop niu po dzia ły mię dzy ty mi ka te go ria mi są od -
zwier cie dle niem ja kie goś wy mia ru hie rar chii. Za ło że nie o wy stę po wa niu
hie rar chii przyj mo wa ne jest w od nie sie niu do skal za wo dów, re pre zen tu ją -
cych wyż szy po ziom po mia ru. Ska le za wo dów są ze sta wem ka te go rii spo -
łecz no -za wo do wych z przy pi sa ny mi im war to ścia mi licz bo wy mi, okre śla ją -
cy mi miej sce tych ka te go rii w hie rar chii, utoż sa mia nej z wy mia rem po zy cji
spo łecz nej.

Py ta nie o za wód wcho dzi ło już do pod sta wo we go ze sta wu da nych
w po wszech nych spi sach lud no ści. Spi sy te, zna ne od cza sów sta ro żyt no -
ści, w no wo cze snej for mie za czę to re ali zo wać od koń ca XVIII wie ku,
przede wszyst kim w ta kich kra jach jak Sta ny Zjed no czo ne czy Szwe cja.
War to nad mie nić, że na zie miach pol skich pierw sze ba da nie spi so we prze -
pro wa dzo no w 1807 i 1809 ro ku w Księ stwie War szaw skim. Je że li cho dzi
so cjo lo gicz ne kla sy fi ka cje za wo dów, za czę li je kon stru ować ba da cze ame -
ry kań scy i bry tyj scy; hi sto rycz nie rzecz bio rąc, o kil ka dzie siąt lat wy prze dzi -
ły one ska le za wo dów. Za au to ra pierw szej kla sy fi ka cji uzna wa ny jest pra -
cow nik ame ry kań skie go Biu ra Spi sów, Wil liam C. Hunt. W 1897 ro ku, opie -
ra jąc się na da nych spi so wych wy od ręb nił on w Sta nach Zjed no czo nych
czte ry pod sta wo we seg men ty pra cu ją cej lud no ści, iden ty fi ko wa ne przez
za wód. Hunt okre ślał je mia nem klas. By li to: wła ści cie le, pra cow ni cy umy -
sło wi, ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni i pra cow ni cy fi zycz ni bez kwa li fi ka cji
(la bo uring) [Ca plow 1954]. Jak się uwa ża, czte ro kla so wy po dział Hun ta za -
po cząt ko wał pro wa dzo ne do dzi siaj ana li zy nad do sko na le niem kla sy fi ka -
cji za wo dów. 

Nie za leż nie pro wa dzo no też te pra ce w An glii. W 1913 ro ku skon stru -
owa no tam pierw szą kla sy fi ka cję, zna ną pod na zwą UK Re gi star Ge ne ral
Class Sche me, któ rej za da niem – w za mie rze niu au to rów – by ła iden ty fi ka -
cja po zy cji spo łecz nej (so cial stan ding), utoż sa mia nej z po zio mem kul tu ry
i sty lu ży cia (Ste ven son 1928). Wy od ręb nio no 5 grup za wo do wych (przy -
pi su jąc im mia no „klas”) w po sta ci hie rar chicz ne go wy mia ru, za czy na jąc
od „Kla sy I” – obej mu ją cej głów nie spe cja li stów w za wo dach umy sło wych
i ka dry kie row ni cze – a koń cząc na „Kla sie V”, gru pu ją cej ro bot ni ków nie -
wy kwa li fi ko wa nych. Sche mat Re gi star Ge ne ral stał się w An glii naj po pu lar -
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niej szą kla sy fi ka cją za wo dów, znaj du jąc za sto so wa nie w ba da niach urzę -
dów sta ty stycz nych i w ba da niach spo łecz nych. 

Rów no le głym to rem po stę po wa ły pra ce w Sta nach Zjed no czo nych.
W 1917 ro ku Al ba Edwards (1917) skon stru ował szcze gó ło wą kla sy fi ka cję
„grup spo łecz no -eko no micz nych”, opie ra jąc się na kry te rium po zio mu
kwa li fi ka cji i cha rak te ru pra cy – w po dzia le na „umy sło wi -fi zycz ni”. Kul mi -
na cyj nym punk tem je go ana liz by ła kla sy fi ka cja, przy go to wa na na po trze -
by spi su po wszech ne go zre ali zo wa ne go w 1940 ro ku. W dzie dzi nie ba dań
nad stra ty fi ka cją sta ła się ona swe go ro dza ju ka no nem, mo dy fi ko wa nym,
w za leż no ści od po trzeb, przez ko lej ne po ko le nia ba da czy. Edwards wy róż -
nił na stę pu ją ce ka te go rie:

1. Spe cja li stów umy sło wych (pro fes sio nals)
2. Wła ści cie li, me ne dże rów, urzęd ni ków pań stwo wych

(a) Far me rów
(b) Pra cow ni ków zaj mu ją cych się sprze da żą
(c) Po zo sta łych wła ści cie li, me ne dże rów, urzęd ni ków pań stwo -
wych

3. Pra cow ni ków umy sło wych niż sze go szcze bla (cle ri cal)
4. Mi strzów i ro bot ni ków wy kwa li fi ko wa nych (cra ft smen)
5. Ro bot ni ków pół wy kwa li fi ko wa nych
6. Ro bot ni ków nie wy kwa li fi ko wa nych

(a) Ro bot ni ków rol nych
(b) Po zo sta łych ro bot ni ków po za rol nic twem
(c) Pra cow ni ków usług w za wo dach fi zycz nych (se rvant clas ses) 

Sche mat Edward sa miał, w za mie rze niu au to ra, iden ty fi ko wać pod sta -
wo we ka te go rie struk tu ry spo łecz nej róż nią ce się: „pod wzglę dem eko no -
micz nym, sty lu ży cia, in te lek tu i w sen sie spo łecz nym” (Si xte enth Cen sus
1943: 179). By ły to – i po zo sta ją ni mi na dal – naj waż niej sze aspek ty po zy cji
jed no stek. Twór cy póź niej szych kla sy fi ka cji po słu gi wa li się po dob ny mi
kry te ria mi po dzia łu za wo dów. W przy pad ku Sta nów Zjed no czo nych naj -
bar dziej re pre zen ta tyw ną wer sją sche ma tu Edward sa w ana li zach so cjo lo -
gicz nych sta ła się kla sy fi ka cja przed sta wio na przez Blaua i Dun ca na (1967)
w cy to wa nej już książ ce The Ame ri can Oc cu pa tio nal Struc tu re. W naj bar -
dziej roz wi nię tej po sta ci obej mo wa ła ona 17 ka te go rii za wo do wych, utoż -
sa mia nych z pod sta wo wy mi seg men ta mi sys te mu uwar stwie nia. W so cjo lo -
gii ame ry kań skiej po zo sta je ona stan dar do wym na rzę dziem, sto so wa nym
w ana li zach nad ru chli wo ścią i stra ty fi ka cją spo łecz ną (Fe ather man i Hau -
ser 1978; Ho ut 1988). 

Na le ży w tym miej scu wy ja śnić, że są dwa pod sta wo we ce le sto so wa nia
kla sy fi ka cji za wo dów. Po pierw sze, kla sy fi ka cje są na rzę dzia mi ko do wa nia
in for ma cji uzy ski wa nych w ba da niach. W ba da niach su rvey owych re spon -
den tom za da wa ne jest „otwar te” lub „za mknię te” py ta nie o za wód. W py ta -
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niu za mknię tym kla sy fi ka cja jest in te gral nym ele men tem an kie ty lub kwe -
stio na riu sza wy wia du – re spon den ci pro sze ni są o za li cze nie się do jed nej
z przed sta wio nych im ka te go rii, za czy na jąc (na przy kład) od „in te li gen cji”,
koń cząc zaś na ro bot ni kach rol nych lub wła ści cie lach go spo darstw. 

Moż li wo ści do kład niej sze go po mia ru za pew nia za da nie „otwar te go” py -
ta nia o za wód. W ba da niach re ali zo wa nych me to dą bez po śred nie go wy -
wia du an kie ter za czy na od py ta nia o na zwę wy ko ny wa ne go przez re spon -
den ta za wo du, na stęp nie pro si o po da nie krót kie go opi su czyn no ści, zaj -
mo wa ne go sta no wi ska, usta la, czy re spon dent jest wła ści cie lem, czy pra -
cow ni kiem na jem nym, i na koń cu – w ja kiej ga łę zi go spo dar ki pra cu je.
Wszyst kie te in for ma cje wy ko rzy sty wa ne są przy ko do wa niu, czy li przy pi -
sa niu re spon den tów do jed nej z ka te go rii za wo do wych. Moż na po wie -
dzieć, że kla sy fi ka cje są ro dza jem książ ki ko do wej, obej mu ją cej od kil ku -
dzie się ciu do kil ku set ka te go rii, któ re iden ty fi ku ją miej sce re spon den ta
w ra mach szcze gó ło we go po dzia łu. Za sto so wa nie kla sy fi ka cji umoż li wia:
więk szą stan da ry za cję in for ma cji i moż li wość ela stycz ne go po stę po wa nia
na eta pie ana liz, po nie waż szcze gó ło wo za ko do wa ne ka te go rie moż na do -
wol nie gru po wać w za leż no ści od pre fe ren cji teo re tycz nych ba da cza.

Dru gim ce lem po słu gi wa nia się kla sy fi ka cja mi za wo dów jest wy ko rzy -
sty wa nie ich do ope ra cjo na li za cji po zy cji spo łecz nej w trak cie ana liz. Po -
nie waż we współ cze snych spo łe czeń stwach funk cjo nu je kil ka dzie siąt ty -
się cy za wo dów, trze ba je spro wa dzić do mniej szcze gó ło we go po dzia łu.
Cho dzi o wy od ręb nie nie ka te go rii, bę dą cych moż li wie traf nym od zwier -
cie dle niem istot nych dy stan sów spo łecz nych. Po słu gi wa nie się kla sy fi ka -
cja mi wy wo dzi się z tra dy cji ana li zo wa nia struk tu ry spo łecz nej w po sta ci
ukła du ka te go rii zło żo nych z jed no stek o po dob nym do stę pie do waż nych
za so bów i dóbr, po dob nie usy tu owa nych w sie ci sto sun ków spo łecz nych,
ma ją cych po dob ne szan se awan su i na po ty ka ją cych na po dob ne ba rie ry
w do stę pie do wy kształ ce nia i zdro wia. Ka te go rie te utoż sa mia ne są
na ogół z kla sa mi spo łecz ny mi, przy na leż ność do któ rych kształ tu je za cho -
wa nia i orien ta cje ży cio we (Bre en i Rot man 1995; Mar shall 1997). 

W pro wa dzo nych na świe cie ba da niach sto so wa ne są róż ne kla sy fi ka cje
za wo dów. Nie pre ten du jąc do wy czer pa nia te ma tu, zwró ci my uwa gę
na czte ry za sad ni cze ro dza je kla sy fi ka cji wy ko rzy sty wa nych, czy to w po -
sta ci książ ki ko do wej, czy sche ma tu ana liz. Kla sy fi ka cja mi ty mi są: (i) In ter -
na tio nal Stan dard Oc cu pa tio nal Clas si fi ca tion (ISCO), (ii) stan dar do we kla -
sy fi ka cje urzę dów sta ty stycz nych, (iii) stan dar do we kla sy fi ka cje so cjo lo -
gicz ne oraz (iv) kla sy fi ka cje kon stru owa ne ad hoc, dla po trzeb okre ślo ne -
go ba da nia. 

Je że li cho dzi o ISCO, to moż na po wie dzieć, że jest ona naj bar dziej zna -
ną „książ ką ko do wą”. Pierw sza wer sja ISCO zo sta ła opra co wa na w 1958 ro -
ku przez Mię dzy na ro do we Biu ro Pra cy w Ge ne wie. Zmo dy fi ko wa no ją
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w 1968 i 1988 ro ku; w mię dzy na ro do wym obie gu funk cjo nu je obec nie
czwar ta, po pra wio na wer sja, z 1994 ro ku, wy stę pu ją ca pod na zwą ISCO
1988 (COM).

ISCO jest naj czę ściej sto so wa nym sche ma tem ko do wa nia za wo dów
w ba da niach po rów naw czych. Z jej naj bar dziej zna nych za sto so wań na le ży
wy mie nić ta kie przed się wzię cia ba daw cze jak In ter na tio nal So cial Su rvey
Pro gram (ISSP), Eu ro pe an So cial Su rvey (ESS), Pro gram me for In ter na tio -
nal Stu dent As ses sment (PI SA) oraz ba da nia nad stra ty fi ka cją i ubó stwem
w kra jach post ko mu ni stycz nych (So cial Stra ti fi ca tion in Eastern Eu ro pe
after 1989 i Po ver ty, Eth ni ci ty and Gen der in Transi tio nal So cie ties z 2000
ro ku). Kon struk cja ISCO opie ra się na wy róż nie niu czte rech szcze bli po -
dzia łu. Naj bar dziej szcze gó ło wy obej mu je 390 ka te go rii; są one po gru po -
wa ne w 116 ka te go rii wyż sze go szcze bla na dru gim po zio mie. Na trze cim
po zio mie jest 28 grup, a na naj wyż szym, czwar tym – dzie sięć (Hof f mann
2003: 144). Te ostat nie za miesz cza my, dla ilu stra cji po ni żej, z po da niem
war to ści ko do wych. 

0. Woj sko wi
1. Wy so cy ran gą urzęd ni cy pań stwo wi, człon ko wie or ga nów przed sta -

wi ciel skich, ka dra kie row ni cza przed się biorstw i or ga ni za cji
2. Spe cja li ści, wol ne za wo dy
3. Tech ni cy i spe cja li ści śred nie go szcze bla
4. Urzęd ni cy
5. Pra cow ni cy usług oso bi stych i pla có wek han dlo wych
6. Rol ni cy i ro bot ni cy rol ni
7. Bry ga dzi ści i ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni
8. Ro bot ni cy za trud nie ni przy ob słu dze ma szyn, ro bot ni cy ta śmo wi, kie -

row cy
9. Pra cow ni cy fi zycz ni wy ko nu ją cy pro ste za da nia w usłu gach i pro -

duk cji.
Za le ty wy ni ka ją ce z uni wer sal no ści ISCO nie po win ny prze sła niać jej

wad. Pod sta wo wym ogra ni cze niem jest to, że ISCO nie jest kla sy fi ka cją
stric te so cjo lo gicz ną. Skon stru owa no ją dla po trzeb go spo dar ki i po li ty ki
spo łecz nej, tym cza sem mia rą traf no ści kla sy fi ka cji jest uwzględ nia nie cech
wy zna cza ją cych miej sce w struk tu rze spo łecz nej. W przy pad ku ISCO do mi -
nu ją cym kry te rium po dzia łu na ka te go rie jest po do bień stwo tre ści ról za -
wo do wych, na to miast w znacz nie mniej szym stop niu uwzględ nia ne są ta -
kie aspek ty jak sto su nek do wła sno ści i za kres wła dzy, zwią za nej z usy tu -
owa niem w hie rar chii sta no wisk. Ogra ni cze nie to stwa rza po waż ne trud -
no ści na eta pie przy pi sy wa nia re spon den tów do pod sta wo wych ka te go rii
struk tu ry spo łecz nej. Po słu gu jąc się ISCO nie moż na np. od dzie lić me cha -
ni ków sa mo cho do wych, po sia da ją cych wła sną fir mę od me cha ni ków
– pra cow ni ków na jem nych. 
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Ze wzglę du na te ogra ni cze nia ISCO rzad ko kie dy funk cjo nu je w po sta -
ci sa mo dziel ne go wskaź ni ka miej sca jed no stek w struk tu rze spo łecz nej. Za -
sto so wa nie jej w ro li ta kie go wskaź ni ka wy ma ga uwzględ nie nia przy naj -
mniej dwóch do dat ko wych in for ma cji: sta no wi ska re spon den ta i usy tu -
owa nia w sto sun kach wła sno ści. Przy kła dem za sto so wa nia tej dy rek ty wy
w prak ty ce ba daw czej jest sche mat ope ra cjo na li za cji, zna ny pod na zwą
EGP, któ ry omó wi my po ni żej. 

Nie za leż nie od tych roz wią zań po ja wia ją się pró by do sto so wa nia ISCO
do po trzeb ba dań spo łecz nych, cho ciaż mo dy fi ka cje w kie run ku jej „uso -
cjo lo gicz nie nia” nie mo gą być da le ko idą ce. Z bar dziej zna nych na le ży wy -
mie nić do da nie kil ku no wych za wo dów i roz bi cie na kil ka ka te go rii du żej
gru py za wo dów woj sko wych (wyż szych i niż szych ofi ce rów, pod ofi ce rów
itd.), któ re przy pi sa no do in nych grup, od po wied nio do usy tu owa nia
w hie rar chii spo łecz nej (Gan ze bo om i Tre iman 2003). Rów no le gle pro wa -
dzo ne są ana li zy pod ję te z ini cja ty wy Mię dzy na ro do we go Biu ra Pra cy, któ -
rych ce lem jest przy go to wa nie no wej wer sji ISCO. Do 2006 ro ku (gdy pi -
sze my te książ kę) od by ło się kil ka kon fe ren cji zor ga ni zo wa nych przez
MBP z udzia łem przed sta wi cie li na ro do wych urzę dów sta ty stycz nych. Ko -
or dy na to rem tych prac jest mię dzy na ro do wy ze spół eks per tów, któ re go
za da niem jest przy go to wa nie naj now szej wer sji ISCO do 2008 ro ku (Elias
2000; Elias i Birch 2005). 

Oprócz ISCO, któ re jest mię dzy na ro do wym stan dar dem, w róż nych kra -
jach sto so wa ne są kla sy fi ka cje urzę dów sta ty stycz nych – dla po trzeb go -
spo dar ki, szko le nia za wo do we go, ewi den cji za so bów si ły ro bo czej i pro -
gno zo wa nia roz wo ju. W Pol sce Głów ny Urząd Sta ty stycz ny po słu gu je się
Kla sy fi ka cją Za wo dów i Spe cjal no ści, wpro wa dzo ną na pod sta wie Roz po -
rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy z 8 grud nia 2004 ro ku. Man ka men -
tem tych kla sy fi ka cji, ana lo gicz nie jak w ISCO, jest uwzględ nia nie w ma łym
stop niu so cjo lo gicz nych wy znacz ni ków zróż ni co wa nia za wo do we go, co
ogra ni cza moż li wo ści ana liz.2 Nie zmie nia to fak tu, że kla sy fi ka cje „sta ty -
stycz ne” sto so wa ne są rów nież przez ba da czy zja wisk spo łecz nych, co
w szcze gól no ści do ty czy wy ko rzy sta nia da nych z ba dań re ali zo wa nych dla
po trzeb sta ty sty ki spo łecz nej. Szcze gó ło wy prze gląd tych kla sy fi ka cji w od -
nie sie niu do Pol ski przed sta wia my w roz dzia le 2.1.

W nie któ rych kra jach funk cjo nu ją stan dar do we so cjo lo gicz ne kla sy fi ka -
cje za wo dów lub stan dar do we kla sy fi ka cje sta ty stycz ne do sto so wa ne
do po trzeb ba dań spo łecz nych. W przy pad ku An glii jest to Na tio nal Sta ti -
stics So cio -eco no mic Clas si fi ca tion (NS -SEC), we Fran cji PCS, W Sta nach
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Zjed no czo nych Stan dard Oc cu pa tio nal Clas si fi ca tion (SOC), w Pol sce ro lę
tę speł nia Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów. W po rów na niu z kla sy fi ka cja -
mi sta ty stycz ny mi, kla sy fi ka cje so cjo lo gicz ne cha rak te ry zu ją się więk szą
traf no ścią i za pew nia ją ku mu la tyw ność in for ma cji uzy ski wa nych z róż nych
ba dań, po nie waż sy tu acja za wo do wa re spon den tów ko do wa na jest we -
dług jed na ko we go sche ma tu. 

Czwar ty z wy róż nio nych ro dza jów kla sy fi ka cji – ad hoc – funk cjo nu je
na ogół w po sta ci włą cze nia ich do kwe stio na riu sza wy wia du w po sta ci „za -
mknię te go” py ta nia o za wód. Kla sy fi ka cje ad hoc opra co wa ne są dla po -
trzeb jed ne go, okre ślo ne go, ba da nia. Mo gą być one traf nym wskaź ni kiem
po zy cji spo łecz nej, na to miast ich ogra ni cze niem jest brak ku mu la tyw no ści.
Z de fi ni cji (kon struk cja ad hoc) nie do star cza ją one in for ma cji po rów ny -
wal nych z wy ni ka mi żad ne go in ne go ba da nia. 

1.2 Po słu gi wa nie się kla sy fi ka cja mi na eta pie ana liz

Prze cho dząc do ana li zy da nych na le ży do ko nać agre ga cji ko dów za wo -
do wych w ka te go rie iden ty fi ku ją ce istot ne po dzia ły spo łecz ne. Na py ta nie,
ile tych ka te go rii wy róż nić, ele men tar na od po wiedź brzmi, że jak zwy kle
za le ży to od ce lu ana liz. W przy pad ku Pol ski ka te go rie te po win ny – po -
wiedz my – iden ty fi ko wać in te li gen cję, ro bot ni ków, wła ści cie li firm i rol ni -
ków. W przy pad ku od wo ła nia się do za ło żeń in nej teo rii mo że my – przy -
kła do wo – do ko nać po dzia łu re spon den tów na trzy „kla sy”: ro bot ni ków,
kla sę śred nią i wyż szą. Wy bór sche ma tu za le ży od pre fe ren cji teo re tycz -
nych ba da cza.

W prak ty ce ba daw czej funk cjo nu ją dwa pod sta wo we ro dza je stra te gii
po słu gi wa nia się kla sy fi ka cja mi za wo dów na eta pie ana liz. Czyn ni kiem de -
cy du ją cym jest to, czy ma my do czy nie nia z so cjo lo gicz ną czy nie so cjo lo -
gicz ną kla sy fi ka cją za wo dów. W przy pad ku po słu gi wa nia się so cjo lo gicz -
ny mi kla sy fi ka cja mi za wo dów wszyst kie po trzeb ne in for ma cje za ko do wa -
ne są w jed nej zmien nej. Po nie waż so cjo lo gicz na de fi ni cja „za wo du”
uwzględ nia naj istot niej sze cha rak te ry sty ki usy tu owa nia w struk tu rze spo -
łecz nej, in for ma cje za war te w kla sy fi ka cji za wo dów są wy star cza ją cą pod -
sta wą do skon stru owa nia wskaź ni ka. W roz dzia le siódmym przed sta wi my
kil ka moż li wo ści agre go wa nia ko dów za wo do wych w ka te go rie utoż sa -
mia ne z kla sa mi, war stwa mi i in ny mi pod sta wo wy mi seg men ta mi struk tu ry
spo łecz nej. 

W przy pad ku po słu gi wa nia się nie so cjo lo gicz ny mi kla sy fi ka cja mi za wo -
dów in for ma cja o za wo dzie jest tyl ko jed ną ze zmien nych po trzeb nych
do kon struk cji wskaź ni ka. Zi lu stru je my to na przy kła dzie wskaź ni ka przy -
na leż no ści kla so wej, funk cjo nu ją ce go pod na zwą EGP, sto so wa ne go
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w ana li zach po rów naw czych mię dzy kra ja mi, któ ry w opi nii więk szo ści ba -
daw czy jest na rzę dziem po mia ru usy tu owa nia w struk tu rze spo łecz nej
o uni wer sal nej traf no ści. Pierw sza wer sja EGP (na zwa skła da się ini cja łów
na zwisk trzech au to rów) zo sta ła za sto so wa na w 1979 ro ku w ana li zach po -
rów naw czych dla An glii, Fran cji i Szwe cji (zob. Erik son i in. 1979). Au to ra -
mi jej by li Ro bert Erik son, John Gold thor pe i Lu cien ne Por to ca re ro. Z cza -
sem EGP we szła do mię dzy na ro do we go obie gu, sta jąc się stan dar do wym
na rzę dziem ana liz po rów naw czych nad struk tu rą spo łecz ną. 

Za da niem EGP ma być iden ty fi ka cja pod sta wo wych nie rów no ści spo -
łecz nych okre ślo nych przez za trud nie nie i sto sun ki pro duk cji. W ra mach
naj bar dziej szcze gó ło we go po dzia łu funk cjo nu je ona w po sta ci kil ku na stu
„klas”, cho ciaż moż na sto so wać ją w mniej szcze gó ło wej po sta ci, co oczy -
wi ście za le ży od ce lu ana liz (zob. Erik son i Gold thor pe 1992). Cha rak te ry -
zu jąc isto tę te go po dzia łu Erik son i Gold thor pe (1992: 37) od wo łu ją się
przede wszyst kim do tra dy cji We be ra. Prze kła da jąc we be row skie po ję cia
na re alia no wo cze snych spo łe czeństw, wy od ręb nia ją oni „kla sy spo łecz ne”
na pod sta wie kil ku cech róż ni cu ją cych po ło że nie ryn ko we jed no stek. W ra -
mach naj bar dziej szcze gó ło we go po dzia łu w EGP wy róż nia się 11 klas. Są
ni mi: (i) in te li gen cja, wyż sze ka dry kie row ni cze przed się biorstw i urzęd ni -
cy pań stwo wi, wraz z przed sta wi cie la mi wiel kie go biz ne su, okre śla ny mi
przez twór ców EGP mia nem se rvi ce class, (ii) spe cja li ści w za wo dach umy -
sło wych śred nie go szcze bla, ta cy jak kie row ni cy wy dzia łów, tech ni cy, pie -
lę gniar ki, księ go wi (lo wer se rvi ce), (iii) pra cow ni cy umy sło wi wy ko nu ją cy
ru ty no we pra ce biu ro we, (iv) po zo sta li pra cow ni cy umy sło wi w han dlu
(głów nie sprze daw czy nie lub sprze daw cy) i usłu gach (re cep cjo nist ki, pra -
cow ni cy poczt), (v) wła ści cie le firm po za rol nic twem, za trud nia ją cy
pracow ni ków, (vi) wła ści cie le po za rol nic twem, nie za trud nia ją cy ni ko go,
(vii) fi zycz ni pra cow ni cy nad zo ru, któ rzy są przy bli żo nym od po wied ni -
kiem pol skiej ka te go rii bry ga dzi stów i mi strzów, (viii) ro bot ni cy wy kwa li fi -
ko wa ni, (ix) ro bot ni cy nie wy kwa li fi ko wa ni, (x) ro bot ni cy rol ni i (xi) wła ści -
cie le go spo darstw, czy li far me rzy w kra jach za chod nich, a chło pi w Pol sce.

Twór cy EGP nie opu bli ko wa li do ku men ta cji, za wie ra ją cej za sa dy ope ra -
cjo na li za cji te go sche ma tu w ję zy ku ko dów i zmien nych. Trud ten pod ję li
Paul De Gra af, Har ry Gan ze bo om, Mat thijs Kal mijn (1989), a na stęp nie
Gan ze bo om i Tre iman (1996), opra co wu jąc stan dar do wy mo duł za wie ra ją -
cy pro ce du rę kon struk cji EGP. Do utwo rze nia EGP po trzeb ne są trzy
zmien ne: (i) za wód re spon den ta za ko do wa ny we dług In ter na tio nal Stan -
dard Oc cu pa tio nal Clas si fi ca tion z 1988 ro ku, (ii) sta no wi sko de fi nio wa ne
we dług licz by pod wład nych, (iii) po dział na wła ści cie li firm i pra cow ni ków
na jem nych. 

W isto cie rze czy EGP jest sche ma tem ko do wa nia za wo dów wzbo ga co -
nym o dwa in ne, klu czo we wy znacz ni ki po zy cji ryn ko wej. Uwzględ nie nie
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zmien nej okre śla ją cej sto su nek do wła sno ści wy ma ga za da nia od po wied -
nie go py ta nia re spon den tom. In for ma cja o tym, czy re spon dent jest wła ści -
cie lem, czy nie, po zwa la, z jed nej stro ny, od róż nić rol ni ków (wła ści cie li go -
spo darstw) od na jem nych ro bot ni ków rol nych, z dru giej – pry wat nych
przed się bior ców i wła ści cie li firm od roz ma itych ka te go rii ro bot ni ków
i pra cow ni ków umy sło wych.

Dru gą zmien ną jest sta no wi sko – wy ra żo ne w po sta ci ze sta wu ka te go rii:
za czy na jąc od sze re go wych pra cow ni ków, przez kie row ni ków o wzra sta ją -
cej licz bie pod wład nych. Au to rzy EGP trak tu ją sta no wi sko ja ko wskaź nik
wła dzy or ga ni za cyj nej i si ły ryn ko wej. Do łą cze nie jej do EGP słu ży trzem
ce lom. 

Po pierw sze, po zwa la wy zna czyć gra ni cę mię dzy dwie ma naj wyż szy mi
ka te go ria mi EGP (od po wia da ją cy mi wyż szej i niż szej se rvi ce class). Au to rzy
EGP re ko men du ją roz wią za nie, zgod nie z któ rym fakt kie ro wa nia w pew -
nych za wo dach wię cej niż 10 pra cow ni ka mi po cią ga za li cze nie do kla sy
wyż szej, a po sia da nie co naj wy żej 10 pod wład nych jest rów no waż ne z za -
li cze niem do niż sze go seg men tu. Roz strzy gnię cie to jest waż ne dla wy od -
ręb nie nia ka te go rii spe cja li stów niż sze go szcze bla, któ rych pro fe sjo nal ny
sta tus (okre śla ny w kra jach an glo sa skich mia nem se mi -pro fes sions) jest
świe żej da ty i by wa kwe stio no wa ny. Cho dzi tu np. o pie lę gniar ki, ope ra to -
rów kom pu te ro wych czy na uczy cie li w szko łach pod sta wo wych. Przy ję cie
tej re gu ły pre cy zu je, że re pre zen tan ci tych sa mych za wo dów ma ją cy wię cej
niż 10 pod wład nych wcho dzą do naj wyż szej ka te go rii EGP, a ich od po -
wied ni cy, usy tu owa ni na po zio mie ce zu ry „dzie się ciu” i wy żej, za li cze ni są
do ka te go rii lo wer se rvi ce. 

Po dru gie, na pod sta wie licz by pra cow ni ków do ko ny wa ny jest po dział
wśród wła ści cie li firm. Ci, któ rzy za trud nia ją si łę na jem ną, wy od ręb nia ni są
od wła ści cie li pra cu ją cych na wła sny ra chu nek.

Po trze cie, in for ma cja ta słu ży do iden ty fi ka cji ka te go rii pra cow ni ków
nad zo ru naj niż sze go szcze bla – tech ni ków i bry ga dzi stów. W EGP są oni
wy od ręb nia ni w po sta ci osob ne go, „gra nicz ne go”, seg men tu, usy tu owa ne -
go mię dzy ka te go ria mi umy sło wy mi i świa tem pra cy fi zycz nej. Je że li więc,
np. gór nik, ślu sarz czy ku charz ma ją kil ku pod wład nych, wcho dzą oni
do ka te go rii 7 – „per so nel nad zo ru”. 

Oczy wi ście kry te rium „dzie się ciu pod wład nych” jest de cy zją w znacz -
nym stop niu umow ną. Gra ni ce za li cze nia do wyż szych i niż szych kie row ni -
ków mo gą się w róż nych ana li zach prze su wać w za leż no ści od ana li zo wa -
ne go pro ble mu i od te go, jak szcze gó ło we są in for ma cje na te mat licz by
pod wład nych. Na przy kład w ba da niach re ali zo wa nych w sze ściu kra jach,
w ra mach mię dzy na ro do we go pro jek tu So cial Stra ti fi ca tion in Eastern Eu -
ro pe after 1989, w py ta niu o sta no wi sko wy od ręb nio no trzy ka te go rie: pra -
cow ni ków sze re go we go szcze bla, kie row ni ków ma ją cych co naj wy żej 9
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pod wład nych i kie row ni ków ma ją cych co naj mniej 10 pod wład nych (Do -
mań ski 1996). Z ko lei Gan ze bo om i Tre iman (2003), we wspo mnia nym
przed chwi lą mo du le EGP, wy od ręb ni li czte ry ka te go rie sta no wisk, do da -
jąc kie row ni ków naj niż sze go szcze bla, ma ją cych jed ne go pod wład ne go.

Zre asu muj my, EGP moż na „do pi sać” do ja kie go kol wiek zbio ru, je śli tyl -
ko za wie ra on in for ma cje na te mat: za wo du re spon den ta (za ko do wa ne go
w ISCO 1988), sta no wi ska (mie rzo ne go przez licz bę pod wład nych) i sto -
sun ku do wła sno ści. Ana li tycz ną uży tecz ność EGP po twier dza ją wy ni ki
ana liz em pi rycz nych. Po słu gu jąc się tą kla sy fi ka cją stwier dzo no, że wy od -
ręb nia ne w niej ka te go rie w istot nym stop niu róż ni cu ją do cho dy jed no -
stek, ich za so by ma te rial ne, za gro że nie bez ro bo ciem, de kla ro wa ne za cho -
wa nia wy bor cze i po glą dy na te mat spraw, uzna wa nych przez so cjo lo gów
za czyn ni ki toż sa mo ści i ele men ty po dzia łów spo łecz nych. Upa dek ko mu -
ni zmu i wy ni ka ją ce stąd prze obra że nia spo łecz ne, upo dab nia ją kształt i me -
cha ni zmy struk tu ra li za cji do pra wi dło wo ści wy stę pu ją cych w spo łe czeń -
stwach ryn ko wych, z cze go wy ni ka, że stan dar dy sto so wa ne w kra jach za -
chod nich, sta ją się co raz bar dziej traf ne i u nas. Za słusz no ścią te go stwier -
dze nia prze ma wia ły by wy ni ki ana liz wska zu ją ce, że ka te go rie wy róż nio ne
w EGP iden ty fi ku ją w Pol sce zna czą ce hie rar chie i wzo ry dy stan sów – za -
rów no w płasz czyź nie cech po ło że nia spo łecz ne go, jak i po glą dów i orien -
ta cji ży cio wych (Do mań ski i Sa wiń ski 1995; Do mań ski i Przy bysz 2003).

Uży tecz ność EGP nie zmie nia fak tu, że wie le moż na by te mu sche ma to -
wi za rzu cić. W 2001 ro ku z ini cja ty wy Eu ro sta tu pod ję to pra ce nad skon -
stru owa niem kla sy fi ka cji, za spo ka ja ją cej po trze by zin te gro wa ne go eu ro -
pej skie go sys te mu, któ ry po wi nien za spo ka jać po trze by na ro do wych urzę -
dów sta ty stycz nych i ba dań spo łecz nych (Ro se i in. 2001; Ro se i Pe va lin
2005). Wy ko naw cą te go pro jek tu, fi nan so wa ne go w ra mach 6. Pro gra mu
Ra mo we go UE, jest ze spół ba da czy an giel skich z uni wer sy te tów w Es sex
i War wick. Jest to ele ment sze rzej za kro jo ne go przed się wzię cia na zwa ne go
„har mo ni za cją” mier ni ków sta ty stycz nych w Unii Eu ro pej skiej. Pierw szym
kro kiem ma być uzgod nie nie wspól nych de fi ni cji zmien nych i kla sy fi ka cji
(Ost by i in. 2000).

Re zul ta tem prac te go ze spo łu, kie ro wa ne go przez Da vi da Ro se’a, jest
kla sy fi ka cja wy stę pu ją ca pod na zwą Eu ro pe an So cio -eco no mic Clas si fi ca -
tion (ESEC). Pod wzglę dem kon cep cyj nym ESEC na wią zu je do EGP. Cho -
dzi o skon stru owa nie sche ma tu po zwa la ją ce go na przy pi sa nie jed no stek
do szcze gó ło wej kla sy fi ka cji trak to wa nej ja ko od zwier cie dle nie ma py po -
dzia łów spo łecz nych. ESEC jest, w isto cie, skon den so wa ną ty po lo gią wy ni -
ka ją cą ze skrzy żo wa nia czte rech cech: (i) za wo du za ko do wa ne go we dług
ISCO 88 (COM), (ii) sto sun ku do wła sno ści w po dzia le na: pra co daw ców,
sa mo za trud nia ją cych się i pra cow ni ków na jem nych, (iii) wiel ko ści za kła du
pra cy mie rzo ne go licz bą pra cow ni ków i (iv) dy cho to micz ne go po dzia łu
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na oso by ak tyw ne i bier ne za wo do wo. Zgod nie z tra dy cją, głów ną osią po -
dzia łu w ra mach ESEC są róż ni ce mię dzy wła ści cie la mi i sze ro ką ka te go rią
pra cow ni ków na jem nych, a w ra mach tych dru gich – zróż ni co wa nie we -
dług sto sun ku za trud nie nia, gdzie głów ny na cisk po ło żo ny jest na pra cow -
ni ków za trud nio nych na za sa dzie kon trak tu (la bo ur con tract), na pod sta -
wie wy mia ny usług na li nii pra co daw ca –pra cow nik (se rvi ce re la tion ship),
lub na pod sta wie ja kie goś po łą cze nia tych za sad. Za trud nie nie kon trak to -
we do mi nu je w ka te go riach pra cow ni ków fi zycz nych. Pra ca ro bot ni ków
mo że na ogół pod le gać ści słej kon tro li, a pra co daw ca jest w sta nie oce nić
ich efek tyw ność, co po zwa la na za wie ra nie okre ślo nych umów i wy na gra -
dza nie w sto sun ko wo krót kiej per spek ty wie cza so wej. Umo wa na czas
okre ślo ny wy ni ka z cha rak te ru pra cy fi zycz nej, któ rą ła twiej za stą pić. Z ko -
lei „wy mia na usług” jest ty po wą for mą roz li cza nia się z ka te go ria mi pro fes -
sions. Wy ko nu ją oni ro le za wo do we o wy so kiej zło żo no ści, wy ma ga ją cej
au to no mii, któ ra nie pod da je się wy mier nym kry te riom nad zo ru. Re ali za cja
tych za dań wy ma ga in we sty cji z obu stron, któ re zwra ca ją się w dłu giej per -
spek ty wie cza so wej, stąd też w in te re sie pra cow ni ków i pra co daw ców jest
„de le ga cja wła dzy”, opar cie wza jem nych sto sun ków na za ufa niu i mi ni ma -
li za cja ry zy ka (Gold thor pe 2000). W tej sy tu acji bar dziej ra cjo nal nym roz -
wią za niem jest za pew nie nie pra cow ni ko wi uprzy wi le jo wa nej po zy cji, któ -
ra znaj du je wy raz w dłu go ter mi no wej umo wie o pra cę.

Od wo łu jąc się do wy mie nio nych kry te riów, au to rzy ESEC wy róż ni li
na naj niż szym po zio mie kil ka set szcze gó ło wych ka te go rii. Na wyż szym po -
zio mie agre ga cji jest ich 44, a na naj bar dziej pod sta wo wym 9. Są ni mi: (i) re -
pre zen tan ci wiel kie go biz ne su, wyż sze ka dry kie row ni cze przed się biorstw
i spe cja li ści, (ii) kie row ni cy i spe cja li ści niż sze go szcze bla, (iii) ka te go rie
po śred nie (głów nie pra cow ni cy biu ro wi śred nie go szcze bla) (iv) wła ści cie -
le firm po za rol nic twem, za trud nia ją cy pra cow ni ków i wła ści cie le pra cu ją -
cy na wła sny ra chu nek, (v) wła ści cie le go spo darstw rol nych, (vi) fi zycz ni
pra cow ni cy nad zo ru, ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni i pra cow ni cy umy sło wi
wy ko nu ją cy pro ste pra ce biu ro we, (vii) ro bot ni cy pół wy kwa li fi ko wa ni,
sze re go wy per so nel usług, sprze daw cy, (viii) ro bot ni cy nie wy kwa li fi ko wa -
ni, (ix) oso by na dłu go trwa łym bez ro bo ciu i oso by ni gdy nie pra cu ją ce (nie -
ma ją ce za wo du).

Trud no by ło by uznać ESEC za cał kiem ory gi nal ne na rzę dzie po mia ru.
Za sto so wa ne w niej sche ma ty gru po wa nia za wo dów na wią zu ją kon cep cyj -
nie do EGP, a z ko lei jej ope ra cyj ną pod sta wą jest ISCO. Nie mniej, w po -
rów na niu z EGP sta no wi ona istot ny krok na przód. ESEC kon stru owa no
z in ten cją do star cze nia stan dar do we go wskaź ni ka po zy cji spo łecz nej
u moż li wie sze ro kie go od bior cy, któ re zna la zło by za sto so wa nie nie tyl ko
w ba da niach aka de mic kich, ale rów nież sta ty stycz nych i ko mer cyj nych. Au -
to rzy wy cho dzą od do brze zde fi nio wa nych po jęć, przed sta wia ją jed no -
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znacz ne re gu ły ich prze ło że nia na in for ma cje uzy ski wa ne w ba da niach
i wska zu ją na moż li wo ści kon stru owa nia ESEC w róż nych wa rian tach, świa -
do mi ogra ni czeń prak tycz nych, ja kie moż na na po ty kać. Przy kła dem mo że
być przed sta wie nie moż li wo ści wyj ścia na ESEC za rów no z czte ro cy fro we -
go, jak i trzy cy fro we go ko du ISCO, w za leż no ści od szcze gó ło wo ści za ko -
do wa nia zmien nej „za wód”. 

Wska zu jąc na naj waż niej sze za le ty te go sche ma tu war to pod kre ślić, że,
po pierw sze, ESEC wy cho dzi na prze ciw po stu la tom, wska zu ją cym na ko -
niecz ność stwo rze nia wskaź ni ka obej mu ją ce go swym za kre sem ca łą po pu -
la cję – speł nia je, wy od ręb nia jąc w po sta ci osob nej ka te go rii oso by ni gdy
nie pra cu ją ce, ta kie jak go spo dy nie do mo we czy nie pra cu ją cy stu den ci.
Po dru gie, ESEC mo że być sto so wa ny w dwóch wer sjach – ja ko na rzę dzie
ope ra cjo na li za cji usy tu owa nia w struk tu rze spo łecz nej jed no stek i go spo -
darstw do mo wych (ro dzin), od po wia da jąc tym sa mym na za po trze bo wa -
nie au to rów, któ rzy ar gu men tu ją, że ro dzi na jest kon sty tu tyw nym ogni -
wem struk tu ry spo łecz nej (Bak ker i Jol 1997). Po trze cie, sche mat ten pod -
da wa ny był róż nym te stom me to do lo gicz nym na eta pie kon struk cji. Ana li -
zy te, pro wa dzo ne na da nych z An glii, Ho lan dii i Nie miec, po twier dzi ły sto -
sun ko wo wy so ką traf ność ESEC ja ko na rzę dzia „wy ja śnia nia” róż nych zja -
wisk spo łecz nych (Ro se i Har ri son 2005; Kunst i in. 2005).

Ist nie ją też in ne „kla so we” sche ma ty, któ rych pod sta wą są kla sy fi ka cje
za wo dów. Zwra ca my tu uwa gę na mo del, któ ry ma pew ną tra dy cję za sto -
so wań w Pol sce (Słom czyń ski i Kohn 1989; Słom czyń ski i Sha bad 1997;
Słom czyń ski i Ja nic ka 2005), a tak że od zwier cie dla spe cy fi kę trans for ma cji
ustro jo wej. Sche mat ten uwzględ nia dzie więć ka te go rii kla so wych: 

1. Przed się bior cy, do któ rych za li cza my tyl ko te oso by, któ re po sia da ją
wła sną fir mę i za trud nia ją si łę ro bo czą po za wła sną ro dzi ną. Jest to ka te go -
ria, któ ra w isto cie roz wi nę ła się do pie ro w pro ce sie trans for ma cji post ko -
mu ni stycz nej. W epo ce so cja li zmu sto sun ko wo nie licz ni przed się bior cy,
któ rzy za trud nia li si łę ro bo czą zwy kle by li za li cza ni ra zem z sa mo dziel ny mi
pra cow ni ka mi do ini cja ty wy pry wat nej.

2. Me ne dże ro wie, któ rzy ozna cza ją tu wyż sze ka dry kie row ni cze w za -
kła dach pro duk cyj nych i usłu go wych, a tak że wyż sze ka dry ad mi ni stra cyj -
ne. W so cja li zmie – a więc do 1989 ro ku – ka te go ria ta od po wia da ła kla sie
dys po nen tów mie nia pu blicz ne go. W okre sie trans for ma cji post ko mu ni -
stycz nej jest to eli ta za rzą dza ją ca in sty tu cja mi pań stwo wy mi i pry wat ny mi. 

3. Eks per ci – zwa ni tak że spe cja li sta mi – są ka te go rią sku pia ją cą tych
wszyst kich, któ rzy pra cu ją w za wo dach wy ma ga ją cych przy go to wa nia
na po zio mie wy kształ ce nia wyż sze go. Tra dy cyj nie są to gór ne war stwy in -
te li gen cji. Cho ciaż ro la tej kla sy ule gła zmia nie w pro ce sie ewo lu cji sys te mu
eko no micz ne go i po li tycz ne go, jej ce chą wy róż nia ją cą po zo sta ją wy so kie
kwa li fi ka cje.
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4. Kie row ni cy, czy li bez po śred ni kon tro le rzy pro ce su pra cy. Są to kie -
row ni cy naj mniej szych ze spo łów ro bo czych, któ rzy zwy kle nad zo ru ją pra -
cę od 2 do 25 osób. To, co ich od róż nia od me ne dże rów, to ogra ni cze nie
ich wła dzy do jed nej sfe ry: pro ce su pra cy.

5. Sa mo dziel ni – pra cu ją cy na wła sny ra chu nek. Są to ci wła ści cie le
warsz ta tów pra cy, któ rzy nie za trud nia ją – po za ro dzi ną – si ły ro bo czej.
W so cja li zmie sta no wi li oni trzon pry wat nej ini cja ty wy i by li względ nie
homo ge nicz ną gru pą rze mieśl ni ków, a tak że drob nych pro du cen tów
i kup ców. W wy ni ku post ko mu ni stycz nej trans for ma cji do ko na ło się we -
wnętrz ne zróż ni co wa nie tej ka te go rii; z niej to wy od ręb ni ła się kla sa przed -
się bior ców.

6. Wy ko naw czy pra cow ni cy umy sło wi. Ko niecz ność znacz ne go wy sił ku
men tal ne go w pro ce sie pra cy jest kry te rium po zwa la ją cym od róż nić wy ko -
naw czych pra cow ni ków umy sło wych od pra cow ni ków fi zycz nych. Jed nak -
że wy ko naw czy pra cow ni cy umy sło wi – tak, jak tu są ro zu mia ni – nie obej -
mu ją eks per tów, któ rzy sta no wią od ręb ną ka te go rię kla so wą. 

7. Wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy fi zycz ni. Są to przede wszyst kim ro bot -
ni cy fa brycz ni. W cza sach so cja li zmu by li oni na zy wa ni awan gar dą kla sy ro -
bot ni czej, ale ich ro la w pro ce sie post ko mu ni stycz nej trans for ma cji ule gła
za sad ni czej zmia nie, szcze gól nie w prze my śle cięż kim. 

8. Nie wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy fi zycz ni są pra cow ni ka mi, któ rych
w za sa dzie moż na przy uczyć do wy ko ny wa nia czyn no ści ro bo czych w sto -
sun ko wo krót kim cza sie, na ogół nie dłuż szym niż pół ro ku. Znacz na część
tych pra cow ni ków pra cu je w usłu gach, przy pro stych pra cach.

9. Rol ni cy. Jest to ka te go ria bar dzo zróż ni co wa na pod wzglę dem kwa li -
fi ka cji i za moż no ści, ale to co ich łą czy, to po sia da nie i upra wia nie zie mi.
W so cja li zmie rol ni cy by li w du żym stop niu za leż ni od pań stwa, ze wzglę -
du na za kup sprzę tu i in nych środ ków pro duk cji, a tak że ze wzglę du
na kon trak ty na rol ni czą pro duk cję. W okre sie trans for ma cji post ko mu ni -
stycz nej kon ku ren cja rol nych pro duk tów za chod nich sta ła się istot nym
pro ble mem dla pol skich rol ni ków.

Po wyż sze ka te go rie mo gą być two rzo ne na pod sta wie ISCO lub SKZ
z uwzględ nie niem do dat ko wych in for ma cji po zwa la ją cych od róż nić
przed się bior ców od pra cow ni ków sa mo dziel nych, oraz me ne dże rów
od kie row ni ków. Tak więc wcho dzą tu kry te ria za trud nia nia si ły ro bo czej
i ro dza ju sta no wi ska z licz bą pod wład nych. Jak po ka za no, ca ły ten sche mat
do brze róż ni cu je kla sy spo łecz ne w Pol sce ze wzglę du na wy kształ ce nie,
po zy cje spo łecz no -eko no micz ną i do chód, na wet w uję ciu dy na micz nym,
obej mu ją cym okres 1978–2003 (Słom czyń ski i Ja nic ka 2005; por. też Słom -
czyń ski 2000 i 2002). Sche mat ten sto so wa no tak że do ana li zy po rów naw -
czej Pol ski, Czech i Wę gier (Słom czyń ski i Sha bad 1997).
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1.3 Ska le za wo dów

Kla sy fi ka cje za wo dów kon stru owa ne są w ce lu ope ra cjo na li za cji po -
dzia łów spo łecz nych, wte dy gdy nie za kła da się, że wy stę pu ją one w po sta -
ci hie rar chii. In ter pre ta cja w ter mi nach hie rar chii mo że być nie traf na lub
nie waż na z punk tu wi dze nia ana liz. Na to miast, gdy jest to uza sad nio ne
i waż ne, sto so wa ne są ska le za wo dów. Pod sta wo wą prze słan ką kon struk cji
skal za wo dów jest za ło że nie o hie rar chicz nej na tu rze struk tu ry spo łecz nej.
Wy mia ra mi ty mi mo gą być pre stiż, po zy cja ma te rial na, do cho dy, wy ma ga -
nia kwa li fi ka cyj ne czy sto pień zło żo no ści za dań, przy pi sa nych do okre ślo -
ne go za wo du. Re spon den ci otrzy mu ją na ska li za wo dów okre ślo ne war to -
ści, któ re jed no znacz nie sy tu ują ich w ra mach roz pa try wa nych hie rar chii.
W ana li zach so cjo lo gicz nych dwo ma naj czę ściej sto so wa ny mi ro dza ja mi
skal są ska le pre sti żu i ska le po zy cji spo łecz no -eko no micz nej. 

Ska le za wo dów we dług kry te rium pre sti żu kon stru owa ne są na pod sta -
wie ba dań su rvey owych. Ba da nia te za czę to re ali zo wać w Sta nach Zjed no -
czo nych w la tach dwu dzie stych. Jed no z pierw szych prze pro wa dził w 1925
ro ku George S. Co unts (1925) wśród 450 na uczy cie li, stu den tów i uczniów
szkół śred nich, gdzie re spon den tów po pro szo no o do ko na nie ran kin gu 45
ka te go rii we dług kry te rium pre sti żu. Przez kil ka dzie siąt lat re ali zo wa no je
wy łącz nie na pró bach lo kal nych (Degg i Pa ter son 1947; Smith 1943),
a w 1947 ro ku, po raz pierw szy, Na tio nal Opi nion Re se arch Cen ter, prze -
pro wa dził je na re pre zen ta cyj nej pró bie ogól no kra jo wej (North i Hatt
1947). Wszyst kie ba da nia re ali zo wa ne są we dług po dob ne go sche ma tu. Re -
spon den tom przed kła da się li stę wy bra nych ka te go rii za wo do wych, bę dą -
cych re pre zen ta tyw nym spek trum stra ty fi ka cji spo łecz nej. Li sta ta obej mu -
je od kil ku na stu do kil ku dzie się ciu po zy cji, za czy na jąc od sę dzie go, le ka rza
czy mi ni stra; przez na uczy cie la, księ go we go, se kre tar kę, kie row cę – koń -
cząc zaś na do zor cy do mu czy po moc ni ku mu ra rza (oczy wi ście obo wią zu -
je za sa da ro ta cji, tzn. róż nym re spon den tom za wo dy te pre zen to wa ne są
w róż nej ko lej no ści). 

Na stęp nie pro si się o do ko na nie oce ny każ dej z tych ka te go rii we dług
kry te rium pre sti żu, na przy kład: „gdy by P. miał do ko nać oce ny tych za wo -
dów we dług pre sti żu, czy P. zda niem, pre stiż sę dzie go jest w (na zwa kra ju):
bar dzo wy so ki, ra czej wy so ki, śred ni, ra czej ni ski, bar dzo ni ski, nie wiem
– trud no po wie dzieć”. Przy opra co wy wa niu da nych, oce nom przy pi sy wa -
ne są punk ty, np. od 1 do 5, na stęp nie są one su mo wa ne dla każ de go za wo -
du, a na koń cu ob li cza na jest śred nia. W ba da niach pro wa dzo nych w kra -
jach an glo sa skich ter min „pre stiż” sto so wa ny jest wy mien nie z ter mi na mi
so cial stan ding, so cial sta tus i so cial po si tion. Je że li cho dzi o ba da nia re ali -
zo wa ne w Pol sce, od po cząt ku utrwa li ła się tra dy cja py ta nia o „po wa ża nie
spo łecz ne” za wo du, za kła da jąc, że sło wo to brzmi mniej ob co niż pre stiż
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dla prze cięt ne go Po la ka, a zna czy mniej wię cej to sa mo (We so łow ski i Sa -
ra pa ta 1961). 

Czy tel ni ko wi na le ży się wy ja śnie nie, dla cze go ska le pre sti żu za wo dów
trak to wa ne są ja ko wskaź nik po zy cji spo łecz nej. Wy ni ka to z in spi ru ją ce go
wpły wu teo rii. W Sta nach Zjed no czo nych ska le pre sti żu za czę to sto so wać
w póź nych la tach czter dzie stych. Praw do po dob nie nie przy pad ko wo zbie -
gło się to ze stwo rze niem teo re tycz nych prze sła nek ba dań nad stra ty fi ka cją
spo łecz ną, któ rych do star czy ła funk cjo nal na teo ria Tal co tta Par son sa
(1951) i Kingsleya Da vi sa i Williberta Mo ore’a (1945). Pre stiż (obok do cho -
dów) trak to wa ny był w tych teo riach ja ko jed na z dwóch pod sta wo wych
na gród de ter mi nu ją cych po zy cję spo łecz ną jed no stek. W póź niej szych la -
tach dru gim źró dłem in spi ra cji stał się wpływ teo rii Ma xa We be ra, po prze -
tłu ma cze niu je go prac na ję zyk an giel ski. Naj waż niej szy wpływ wy war ły
roz wa ża nia We be ra nad po ło że niem sta no wym, ja ko jed nym z trzech pod -
sta wo wych wy mia rów stra ty fi ka cji spo łecz nej. Za ło że nia teo rii We be ra do -
sto so wa no do re aliów ame ry kań skie go kon tek stu, utoż sa mia jąc we be row -
ski ter min „stan” (Stände) ze sta tu sem spo łecz nym. We be row ski ho nor (Eh -
re), któ ry był nie od łącz nym atry bu tem przy na leż no ści sta no wej, stał się od -
po wied ni kiem pre sti żu za wo dów, cho ciaż We ber nie po słu gi wał się ta kim
po ję ciem pre sti żu.

Po słu gi wa nie się ty mi ska la mi uzy ska ło do dat ko we wzmoc nie nie w wy -
ni kach ana liz wska zu ją cych, że pre stiż za wo dów jest bar dzo sil nym ko re la -
tem róż nych cech po ło że nia spo łecz ne go jed no stek. Oka za ło się, że zmien -
na ta, kon stru owa na na pod sta wie per cep cji i ocen, ma uni ka to wą wła ści -
wość syn te ty zo wa nia róż nych atry bu tów po zy cji spo łecz nej. Po ka za li to ja -
ko pierw si Joseph Kahl i James A. Da vis (1955), po rów nu jąc wiel ko ści
współ czyn ni ków ko re la cji mię dzy kil ku dzie się cio ma zmien ny mi, a pre sti -
żem za wo dów. Ana li zy Kah la i Da vi sa uzy ska ły po twier dze nie w in nych
kra jach, ta kich jak An glia, Au stra lia czy Ho lan dia (Hall i Jo nes 1950; Bla ikie
1977). Pra wi dło wo ści te stwier dzo no też w Pol sce (Do mań ski 1981).

Otrzy my wa ne tą dro gą ska le pre sti żu za wo dów za czę to sto so wać w ba -
da niach, do ope ra cjo na li za cji glo bal nej po zy cji spo łecz nej. By ły one wskaź -
ni kiem traf nym, eko no micz nym i wy jąt ko wo rze tel nym To ostat nie wy ni ka
z bar dzo sil nej sta bil no ści ocen pre sti żu za wo dów – cha rak te ry stycz ną ich
ce chą jest sta łość w cza sie, cze go świa dec twem jest sil na ko re la cja mię dzy
hie rar chia mi pre sti żu uzy ski wa ny mi z ba dań re ali zo wa nych w róż nych
punk tach cza so wych. Moż na to ująć w ten spo sób, że w świa do mo ści spo -
łecz nej funk cjo nu je jak by uni wer sal ny ran king wyż szo ści i niż szo ści spo -
łecz nej, gdzie naj wyż szą oce nę uzy sku ją po zy cje za wo do we wy ma ga ją ce
wyż sze go wy kształ ce nia i kwa li fi ka cji, któ re trud no za stą pić (ta kie jak na -
uko wiec czy le karz), w któ rych uzy sku je się wy so kie do cho dy (dy rek tor fir -
my, re pre zen tant wiel kie go biz ne su), i któ re wy róż nia ją się uży tecz no ścią
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ze wzglę du na utrzy my wa nie ła du, po rząd ku i so cja li za cję jed no stek (mi ni -
ster, na uczy ciel czy sę dzia). W Sta nach Zjed no czo nych współ czyn nik ko re -
la cji mię dzy hie rar chia mi usta lo ny mi w 1925 i 1964 ro ku wy niósł 0,98
(Hod ge i in. 1964). W przy pad ku Pol ski ko re la cja mię dzy oce na mi pre sti żu
uzy ska ny mi w 1958 i 1987 ro ku kształ to wa ła się na po zio mie 0,94 (Do mań -
ski i Sa wiń ski 1991; por. też Po ho ski, Słom czyń ski i We so łow ski 1976, gdzie
przed sta wio no ana li zę sta bil no ści pre sti żu dla lat 1958–1975, po da jąc rów -
nie wy so kie współ czyn ni ki). 

Na le ży wska zać na jesz cze dwie cen ne wła ści wo ści pre sti żu za wo dów.
Pierw szą z nich jest „in wa rian cja” hie rar chii pre sti żu mię dzy ka te go ria mi
spo łecz ny mi. Wy ni ki ana liz we wszyst kich kra jach, w któ rych pro wa dzo no
ba da nia, do wo dzą, że w świa do mo ści człon ków róż nych grup – wie ku,
płci, re gio nu za miesz ka nia, po zio mu wy kształ ce nia czy ka te go rii do cho -
dów – funk cjo nu je bar dzo po dob na wi zja ran kin gu po zy cji za wo do wych
w wy mia rze pre sti żu. 

Dru gą wła ści wo ścią jest „in wa rian cja” w per spek ty wie mię dzy kra jo wej.
Mię dzy kra jo we ana li zy po rów naw cze nad pre sti żem za wo dów ma ją bo ga -
ty do ro bek. Już pierw sze po rów na nia, któ re prze pro wa dzi li dla sze ściu kra -
jów Alex In kle les i Peter H. Ros si (1956), wy ka za ły za ska ku ją ce po do bień -
stwo mię dzy hie rar chia mi pre sti żu w tak róż nych kra jach jak Sta ny Zjed no -
czo ne, Niem cy Za chod nie, An glia, ZSRR, No wa Ze lan dia i Ja po nia. By ło to
punk tem wyj ścia do wy su nię cia hi po te zy o wy stę po wa niu „za sad ni czych
po do bieństw” mię dzy spo łe czeń stwa mi o róż nym ty pie kul tu ry i po zio mie
roz wo ju. Hi po te za In ke le sa i Ros sie go uzy ska ła po twier dze nie na grun cie
wie lu ana liz. Pod su mo wa niem ich by ły ana li zy prze pro wa dzo ne na da nych
z sześć dzie się ciu spo łe czeństw przez Do nal da Tre ima na. Śred ni współ -
czyn nik ko re la cji mię dzy usta lo ny mi dla tych kra jów hie rar chia mi za wo -
dów wy niósł 0,80, a więc był sto sun ko wo wy so ki (Tre iman 1977). Zda niem
Tre ima na, naj istot niej szą przy czy ną uni wer sal ne go cha rak te ru tych wzo -
rów jest wy stę po wa nie we współ cze snych spo łe czeń stwach po dob nej or -
ga ni za cji sys te mu za wo do we go, hie rar chii ról i tre ści za wo dów. Dru gą
przy czy ną – w aspek cie świa do mo ści – jest wy stę po wa nie po dob nych kry -
te riów oce ny, wy ni ka ją cych z nor ma tyw nej wspól no ty war to ści. 

Fak tem o prze ło mo wym zna cze niu by ło skon stru owa nie przez Tre ima -
na Mię dzy na ro do wej Stan dar do wej Ska li Pre sti żu Za wo dów (Stan dard In -
ter na tio nal Oc cu pa tio nal Pre sti ge Sca le – SIOPS). Oce ny pre sti żu za wo -
dów, po cho dzą ce z sześć dzie się ciu spo łe czeństw spro wa dzo ne zo sta ły
do ści śle po rów ny wal nych, stan dar do wych, war to ści, na stęp nie po li czo no
ich śred nie dla po szcze gól nych za wo dów i – po wy ko na niu ana liz eks tra -
po la cyj nych – przy pi sa no śred nie do szcze gó ło wych ka te go rii za wo do -
wych Mię dzy na ro do wej Stan dar do wej Kla sy fi ka cji Za wo dów ISCO 1968.
Ba da czom, pro wa dzą cym po rów na nia mię dzy kra jo we do star czo no w ten
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spo sób ści śle po rów ny wal ne go na rzę dzia ana liz. Za sto so wa nie tej ska li po -
zwo li ło też na zwięk sze nie pre cy zji po mia ru. Głów nym man ka men tem do -
tych cza so wych skal pre sti żu by ła zbyt ma ła licz ba ka te go rii za wo do wych
(na ogół by ła ona mniej sza od stu). Te sa me war to ści trze ba by ło więc przy -
pi sy wać re pre zen tan tom bar dzo róż nych za wo dów, a ska la Tre ima na, któ -
ra za wie ra po nad 500 ka te go rii, po zwa la te go ogra ni cze nia unik nąć. Nie
kwe stio nu jąc uży tecz no ści SIOPS, nie moż na za po mi nać, że skon stru owa -
no ją na pod sta wie da nych, po cho dzą cych głów nie z lat sześć dzie sią tych
XX wie ku. Po wo du je to, że w mia rę upły wu cza su sta je się ona sto sun ko wo
mniej traf nym wskaź ni kiem po zy cji spo łecz nej, na wet je że li weź mie my po -
praw kę na sta bil ność ocen pre sti żu. Do tych czas je dy ną zmia ną by ło do sto -
so wa nie sta rych punk ta cji SIOPS do ka te go rii zmo dy fi ko wa nej wer sji ISCO
1988 (Gan ze bo om i Tre iman 2003). 

Dru gim naj czę ściej sto so wa nym wskaź ni kiem usy tu owa nia w hie rar chii
spo łecz nej są ska le po zy cji spo łecz no -eko no micz nej za wo dów. Me to do lo -
gicz ną prze słan ką ich kon struk cji jest za ło że nie, że wie lo wy mia ro we
wskaź ni ki do star cza ją bar dziej traf nych na rzę dzi po mia ru. Ska le spo łecz no -
-eko no micz ne go sta tu su kon stru owa ne są na pod sta wie kil ku zmien nych,
iden ty fi ku ją cych klu czo we aspek ty po zy cji spo łecz nej, ta kie jak wy kształ ce -
nie czy po ziom za rob ków. W so cjo lo gii em pi rycz nej funk cjo nu ją one
od wcze snych lat sześć dzie sią tych w kil ku wa rian tach. Naj bar dziej zna ny mi
i naj czę ściej sto so wa ny mi są dwa ro dza je tych skal; pierw szy opie ra się
na da nych do ty czą cych prze cięt ne go wy kształ ce nia i śred nich za rob ków
w za wo dach (Bli shen 1958; Nam i Po wers 1983), na to miast dru gi po le ga
na łą cze niu tych zmien nych z pre sti żem za wo dów (Dun can 1961 a i b). 

Me to do lo gia kon stru owa nia skal pierw sze go ro dza ju jest hi sto rycz nie
wcze śniej sza. Naj czę ściej przy wo ły wa nym przy kła dem jest ska la, któ rą
skon stru owa li Charles B. Nam i Mary G. Po wers od wo łu jąc się do ame ry kań -
skich da nych spi so wych. W pierw szym eta pie spo rzą dzi li oni dwie hie rar -
chie – obej mu ją ce w su mie kil ka set szcze gó ło wych ka te go rii za wo do wych
– we dług śred nie go po zio mu wy kształ ce nia i śred nie go po zio mu za rob -
ków. Jed nak wy kształ ce nie i za rob ki na le ża ło wy ra zić w po rów ny wal nych
jed nost kach. Nam i Po wers za czę li od usta le nia roz kła dów czę sto ści wy stę -
po wa nia tych ka te go rii w pro cen to wym sze re gu ku mu la cyj nym (dla każ dej
hie rar chii), za czy na jąc od ka te go rii usy tu owa nych naj ni żej. Uzy ska no w ten
spo sób dwie no we hie rar chie kil ku set ka te go rii za wo do wych we dług ro sną -
cych czę sto ści. W na stęp nym kro ku na le ża ło wy zna czyć punk ta cje okre śla -
ją ce miej sce każ dej ka te go rii w pro cen to wych roz kła dach po zio mu wy -
kształ ce nia i wiel ko ści za rob ków. Zro bio no to po słu gu jąc się względ nie pro -
stą me to dą. Je że li np. naj niż sza ka te go ria wy kształ ce nia obej mo wa ła 4,6%
lud no ści, to środ ko wy punkt te go prze dzia łu wy no si w przy bli że niu 2,3.
Licz bę tę moż na trak to wać ja ko wskaź nik po zy cji dla osób w naj niż szej
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katego rii na ska li wy kształ ce nia. Po stę pu jąc w ten spo sób wy zna czo no
punk ta cje dla wszyst kich ka te go rii za wo do wych dla obu gra da cji. W ostat -
nim kro ku oby dwie hie rar chie po łą czo no, wy zna cza jąc dla każ dej ka te go rii
śred nią punk tów z oby dwu gra da cji. Śred nie te moż na by ło in ter pre to wać
ja ko syn te tycz ny wskaź nik po zy cji spo łecz nej jed no stek wy ko nu ją cych od -
po wied nie za wo dy. Ska la Na ma i Po wer s, skon stru owa na w ory gi nal nej
wer sji na pod sta wie da nych spi so wych z 1950 ro ku, pod le ga ła kil ku mo dy -
fi ka cjom opar tym na da nych po cho dzą cych z ko lej nych spi sów lud no ści.

Dru gi ro dzaj skal spo łecz no -eko no micz ne go sta tu su od wo łu je się
do da nych do ty czą cych pre sti żu za wo dów. Au to rem pierw szej ska li, któ ra
na stęp nym po ko le niom ba da czy po słu ży ła za mo del, jest Otis D. Dun can.
W 1961 ro ku opu bli ko wa ny zo stał je go ar ty kuł A So cio -eco no mic In dex for
All Oc cu pa tions, w któ rym przed sta wił on pro po zy cję wskaź ni ka po zy cji
spo łecz no -eko no micz nej (So cio eco no mic In dex – SEI). Ana li zy Dun ca na
wy zna czy ły pe wien stan dard, je że li cho dzi o teo re tycz ne prze słan ki i lo gikę
po mia ru. SEI jest wy pad ko wą wy kształ ce nia, pre sti żu za wo dów i po zio mu
za rob ków. W uza sad nie niu Dun can (1961a: 116–117) wska zu je na szcze -
gól ny cha rak ter re la cji za cho dzą cych mię dzy ty mi zmien ny mi. Z jed nej
stro ny, wy kształ ce nie jest głów nym ka na łem alo ka cji jed no stek do okre ślo -
nych za wo dów (iden ty fi ko wa nych na ska li pre sti żu), z dru giej – za ich wy -
ko ny wa nie uzy sku je się od po wied nie na gro dy, znaj du ją ce od zwier cie dle -
nie w po zio mie za rob ków. Po zwa la to za tem uchwy cić klu czo we ogni wa
pro ce su stra ty fi ka cji spo łecz nej, a mia no wi cie – „przy czy ny”, „skut ki”, jak
rów nież sa me po zy cje. 

W ce lu wy zna cze nia war to ści SEI za sto so wa no ana li zę re gre sji pre sti żu
na wy kształ ce nie i po ziom za rob ków. Zmien ną wy ja śnia ną by ły śred nie
oce ny pre sti żu dla 45 za wo dów (po cho dzą cych ze zna ne go ba da nia NORC
zre ali zo wa ne go w 1947 ro ku na pró bie ogól no kra jo wej), a zmien ny mi wy -
ja śnia ją cy mi – od se tek mę skich wy ko naw ców tych za wo dów, ma ją cych
ukoń czo nych co naj mniej 4 kla sy szko ły śred niej i, od po wied nio, od se tek
męż czyzn, któ rych mie sięcz ne za rob ki kształ to wa ły się (w 1949 ro ku) po -
wy żej po zio mu 3,5 tys. do la rów. War to ści me trycz nych współ czyn ni ków
re gre sji dla wy kształ ce nia i po zio mu za rob ków, otrzy ma nych w ra mach te -
go mo de lu, po słu ży ły Dun ca no wi do es ty ma cji war to ści SEI dla kil ku set ka -
te go rii za wo do wych, dla któ rych nie ist nia ły oce ny pre sti żu. Otrzy ma ne
w ten spo sób war to ści ska li SEI za wie ra ły się w prze dzia le od 0 do 96.
Od 1961 ro ku ska la Dun ca na by ła pod da wa na suk ce syw nym „re wi zjom”,
w ce lu do sto so wa nia jej do zmian w struk tu rze spo łecz nej, w opar ciu o no -
we da ne do ty czą ce wy kształ ce nia, za rob ków i pre stiż za wo dów. Osob ną
uwa gę po świę co no opra co wa niu wer sji SEI uwzględ nia ją cych cha rak te ry -
sty ki dla obu płci (Hau ser i War ren 1997; War ren i in. 1998). Nie wąt pli wą
za le tą te go po dej ścia jest po łą cze nie przej rzy stej me to do lo gii z teo rią stra -
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ty fi ka cji spo łecz nej. W od róż nie niu od omó wio nej po wy żej ska li Na ma
i Po wer s, ogra ni czo nej do ame ry kań skie go kon tek stu, SEI sta ła się wzo rem
do na śla do wa nia o mię dzy na ro do wym za się gu.

Prze wa ża po gląd, że ska le po zy cji spo łecz no -eko no micz nej są bar dziej
traf nym od zwier cie dle niem głów nych ogniw pro ce su stra ty fi ka cji w po -
rów na niu ze ska la mi pre sti żu, co znaj du je swój wy raz w ich szer szym wy -
ko rzy sta niu w prak ty ce ba daw czej. Po za dwie ma wy mie nio ny mi po wy żej,
skon stru owa no jesz cze kil ka in nych te go ro dza ju na rzę dzi. W każ dym przy -
pad ku by ły one wa żo ną su mą kil ku zmien nych: naj czę ściej bra no tu
pod uwa gę wy kształ ce nie, po ziom do cho dów i – rza dziej – wiel kość bo -
gac twa i po cho dze nie spo łecz ne jed no stek (Dun can -Jo nes 1972). 

Od po wied ni kiem ska li pre sti żu Tre ima na w dzie dzi nie mię dzy kra jo -
wych ana liz po rów naw czych stał się So cio -Eco no mic In dex of Oc cu pa tio -
nal Sta tus (ISEI) (Gan ze bo om i in. 1992). Skon stru owa no go na pod sta wie
da nych z ba dań su rvey owych dla szes na stu kra jów – w po pu la cji ogra ni -
czo nej do męż czyzn. War to ści ISEI, czy li Mię dzy na ro do we go In dek su Spo -
łecz no -eko no micz ne go Sta tu su, są wy pad ko wą trzech zmien nych: po zio -
mu wy kształ ce nia, po zy cji za wo do wej i wiel ko ści za rob ków. Po słu gu jąc się
tech ni ką opty mal ne go ska lo wa nia, na po łą czo nym, mię dzy na ro do wym
zbio rze da nych, cy to wa ni au to rzy do ko na li es ty ma cji war to ści ISEI, a na -
stęp nie przy pi sa li je do ka te go rii ISCO z 1968 ro ku. Ana li zy te po wtó rzo no
kil ka lat póź niej na tym sa mym zbio rze da nych, przy sto so wu jąc war to ści
ISEI do ISCO 1988 (Gan ze bo om i Tre iman 1996; Gan ze bo om i Tre iman
2003).

Skon cen tro wa li śmy się na naj czę ściej sto so wa nych ska lach za wo dów,
jed nak war to pod kre ślić, że – po pierw sze – w obie gu funk cjo nu ją rów nież
in ne ska le po zy cji spo łecz nej. W ana li zach do ty czą cych wpły wu po zy cji
spo łecz nej na oso bo wość jed nost ki naj czę ściej sto so wa nym stan dar dem są
ska le za wo dów we dług kry te rium zło żo no ści pra cy (Kohn i Scho oler 1986;
por. też Słom czyń ski i Kohn 1988; Ja nic ka 1997). Rów no cze śnie, w za leż no -
ści od ro dza ju ana liz, kon stru owa ne są ska le ad hoc, ana lo gicz nie jak
w przy pad ku kla sy fi ka cji za wo dów. Jesz cze in ne ska le po zo sta ły tyl ko pro -
po zy cja mi, co do ty czy np. ska li „po żą da ne go za wo du” (In dex of Job De si -
ra bi li ty), któ rej au to ra mi są Christopher Jencks, Lauri Per man i Lee Ra in wa -
ter (1988). IJD miał być na rzę dziem iden ty fi ka cji suk ce su za wo do we go,
mie rzo ne go w ter mi nach su my na gród ma te rial nych i nie ma te rial nych.
Do skon stru owa nia IJD po słu żo no się 13 zmien ny mi, gdzie oprócz po zio -
mu za rob ków i wy ma ga ne go wy kształ ce nia, uwzględ nio no też m.in. śred -
nią licz bę go dzin pra cy w ty go dniu, dłu gość urlo pu, ry zy ko utra ty pra cy
i ro dzaj za wie ra nej umo wy o pra cę. 

Po dru gie, pro ble ma ty ka ta po zo sta je przed mio tem ana liz i wy su wa ne
są pro po zy cje kon struk cji skal iden ty fi ku ją cych róż ne aspek ty po zy cji
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społecz nej. War to wspo mnieć o dwóch pro po zy cjach, sy gna li zu ją cych kie -
ru nek po szu ki wań ba daw czych, któ rym war to po dą żać. W obu przy pad -
kach cho dzi o ska le iden ty fi ku ją ce tzw. re la cyj ne aspek ty hie rar chii spo -
łecz nej. 

Pierw sza z nich, funk cjo nu ją ca pod na zwą Cam brid ge Sca le jest ska lą
dy stan su, de fi nio wa ne go w po sta ci ba rier sto sun ków to wa rzy skich mię dzy
przed sta wi cie la mi róż nych za wo dów. Teo re tycz ną prze słan ką kon struk cji
Cam brid ge Sca le jest – na wią zu ją ca do roz wa żań We be ra – te za o hie rar -
chicz nym cha rak te rze sto sun ków to wa rzy skich, mó wią ca o tym, że sto sun -
ki te wy stę pu ją tym rza dziej, im więk szy jest dy stans mię dzy po zy cją spo -
łecz ną jed no stek. Au to rzy tej ska li – A. Ste wart, Ken neth Pran dy i Ro bin
Black burn (1980) – kon stru ują ją na pod sta wie ta be li, w bocz ku któ rej są
ka te go rie za wodo we re spon den ta, a w głów ce – ana lo gicz nie wy od ręb nio -
ne ka te go rie „naj bliż sze go zna jo me go”. Po słu gu jąc się okre ślo ny mi tech ni -
ka mi sta ty stycz ny mi moż na – dla każ dej z tych ka te go rii – wy zna czyć war -
to ści, któ re in for mu ją o „od le gło ściach” mię dzy ka te go ria mi, de fi nio wa ny -
mi w ter mi nach dy stan sów. Cy to wa ni au to rzy przed sta wi li kil ka wer sji tej
ska li opie ra jąc się na ba da niach pro wa dzo nych w An glii, głów nie na pró -
bach lo kal nych. 

Au to rem dru giej pro po zy cji jest Ste ve Ry ti na (1992). Po dob nie ja k
w przy pad ku Cam brid ge Sca le, hie rar chia spo łecz na uj mo wa na jest tu w po -
sta ci ukła du dy stan sów, de fi nio wa nych tym ra zem w ter mi nach ru chli wo ści
i dzie dzi cze nia po zy cji. Em pi rycz ną pod sta wą kon struk cji tej ska li by ła kla -
sycz na ta be la ru chli wo ści mię dzy po ko le nio wej, w głów ce któ rej są ka te go -
rie re spon den ta, a w bocz ku ka te go rie oj ca. Ry ti na od wo łu je się do da nych
z du że go zbio ru da nych, po cho dzą cych z Ge ne ral So cial Su rvey 1972–1986,
li czą ce go pra wie 8 tys. re spon den tów. Opie ra jąc się na po łą czo nym zbio rze
z tych ba dań wy od ręb nił 308 ka te go rii dla re spon den ta i oj ca, a na stęp nie
po słu gu jąc się tech ni ką mo de lo wa nia lo ga ryt micz no -li nio we go usta lił dla
po szcze gól nych ka te go rii war to ści, uzy sku jąc w ten spo sób ska lę, któ ra mo -
że być trak to wa na ja ko na rzę dzie po mia ru po zy cji spo łecz nej. 

1.4 Ogra ni cze nia i nie roz wią za ne pro ble my 

Jak kol wiek ope ra cjo na li za cja po zy cji spo łecz nej przez za wód jest po -
dej ściem do mi nu ją cym i ak cep to wa nym przez ogół, nie roz strzy ga kil ku
istot nych pro ble mów, z któ ry mi mu szą się upo rać ba da cze. Przed mio tem
kon tro wer sji by ły za wsze dwie kwe stie: (i) spo so bu iden ty fi ko wa nia
w struk tu rze spo łecz nej nie pra cu ją cych jed no stek, (ii) wy ko ny wa nia przez
pra cu ją ce oso by kil ku za wo dów. War to mieć ja sność, w ja kim stop niu ogra -
ni cza to moż li wo ści po słu gi wa nia się za wo dem w ro li wskaź ni ka. 
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Pierw sza z tych kwe stii jest oczy wi sta. Nie wszy scy re spon den ci wy ko -
nu ją ja kiś za wód w mo men cie re ali za cji ba da nia. Fakt ten ogra ni cza – lub
wręcz unie moż li wia – moż li wo ści uogól nia nia wnio sków, jak utrzy mu ją
nie któ rzy au to rzy na sta wie ni kry tycz nie do prak ty ki po słu gi wa nia się za -
wo dem w ro li wskaź ni ka po zy cji spo łecz nej (Du ke i Ed gell 1987). Ła two
stwier dzić, obej mu jąc nie pra cu ją cych re spon den tów ca ło ścio wym spoj rze -
niem, że ka te go ria ta obej mu je: eme ry tów, ren ci stów, bez ro bot nych, stu -
den tów, uczniów i go spo dy nie do mo we. Po zy cji spo łecz nej tych osób nie
moż na zi den ty fi ko wać w ka te go riach ak tu al nie wy ko ny wa ne go za wo du,
jed nak moż na to zro bić w od nie sie niu do ka te go rii o nie co węż szym za kre -
sie. Zwróć my uwa gę, że zbio ro wość osób nie pra cu ją cych dzie li się na dwa
pod sta wo we seg men ty. Pierw szy z nich obej mu je wszyst kie oso by, któ re
ni gdy nie mia ły za wo du. Z punk tu wi dze nia me to do lo gii po mia ru są to
przy pad ki stra co ne, po nie waż nie moż na im przy pi sać żad ne go sta tu su za -
wo do we go i uwzględ nić na eta pie ana liz (ist nie je moż li wość iden ty fi ka cji
po zy cji nie pra cu ją cych ma tek i żon przez przy na leż ność za wo do wą mę ża
lub oj ca – sy gna li zo wa na przez ana li ty ków teo rii funk cjo nal nej – ale nie sto -
so wa na w prak ty ce). Dru gi seg ment obej mu je re spon den tów, któ rzy nie
pra cu ją obec nie, ale pra co wa li w prze szło ści. Ich usy tu owa nie w struk tu rze
spo łecz nej moż na okre ślić przez za wód, a w związ ku z tym nie mu szą być
oni wy eli mi no wa ni z ana liz. 

W isto cie pro ce du ra ta sto so wa na jest przez więk szość ba da czy. W ba -
da niach re ali zo wa nych me to dą su rvey ową do py ta nia o za wód zwy kło się
do łą czać in struk cję, aby w przy pad kach gdy re spon den ci nie pra cu ją, py tać
ich o ostat nio wy ko ny wa ną pra cę za rob ko wą, na zwę za wo du, sta no wi sko,
ro dzaj fir my i sto su nek do wła sno ści. Na eta pie ana liz in for ma cje te łą czo -
ne są z da ny mi uzy ska ny mi od osób, któ re ak tu al nie pra cu ją, z cze go two -
rzo na jest jed na zmien na, któ ra okre śla po zy cję spo łecz ną za rów no osób
pra cu ją cych, jak i nie pra cu ją cych w mo men cie ba da nia. Ana lo gicz nie kon -
stru owa ne są zmien ne do ty czą ce zaj mo wa ne go sta no wi ska, pro fi lu fir my
i sto sun ku do wła sno ści.

Roz wią za nie to na le ży oce niać w ter mi nach bi lan su ko rzy ści i strat.
Z jed nej stro ny, po zwa la ono zwięk szyć za kres zbio ro wo ści osób, któ rych
po zy cję spo łecz ną moż na zi den ty fi ko wać przez za wód. Jest to za le ta, ja ko
że ope ro wa nie na więk szej licz bie przy pad ków wzbo ga ca moż li wo ści ana -
li tycz ne, wzmac nia si łę te stów sta ty stycz nych i rze tel ność wnio sków. Z dru -
giej stro ny, ko rzy ści te po win no się roz pa try wać z punk tu wi dze nia ich
kosz tów. Wy ni ka ją one z osła bie nia traf no ści za wo du ja ko wskaź ni ka po zy -
cji spo łecz nej.

Ist nie je bo wiem róż ni ca mię dzy re spon den ta mi ak tyw ny mi za wo do wo
i re spon den ta mi, któ rych do świad cze nia za wo do we do ty czą bar dziej lub
mniej od le głej prze szło ści. Fakt ten po cią ga za so bą ko lej ne róż ni ce ze
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wzglę du na klu czo we wy znacz ni ki usy tu owa nia w struk tu rze spo łecz nej,
roz sąd nie jest bo wiem za ło żyć, że pra cu ją cy i nie pra cu ją cy re spon den ci
róż nią się pod wzglę dem wiel ko ści do cho dów, sty lu ży cia, po glą dów i po -
staw. Jak wia do mo, kla sy fi ka cje i ska le za wo dów są traf ny mi wskaź ni ka mi
po zy cji spo łecz nej w tym stop niu, w ja kim róż ni cu ją po ło że nie spo łecz ne
jed no stek. Traf ność jest po chod ną ich mo cy roz dziel czej, co ozna cza, że
wy od ręb nia ne ka te go rie po win ny się cha rak te ry zo wać mak sy mal ną spój -
no ścią. Nie wąt pli wie wy stę po wa nie zna czą cych róż nic mię dzy ka te go ria mi
osób ak tyw nych i nie ak tyw nych za wo do wo w tym sa mym za wo dzie po wo -
du je osła bie nie wskaź ni ko wej ro li za wo du. Prze ma wia ło by to na nie ko -
rzyść roz wią za nia po le ga ją ce go na uwzględ nia niu w ana li zach da nych o za -
wo dzie nie pra cu ją cych jed no stek. 

Za gad nie nie to jest przed mio tem osob nych ana liz. Cho dzi w nich o od -
po wiedź na na stę pu ją ce py ta nie: czy rze czy wi ście re spon den tom, któ rzy
nie pra cu ją w mo men cie ba da nia, moż na przy pi sać ostat nio wy ko ny wa ny
za wód nie osła bia jąc traf no ści do ko na ne go po mia ru. Ana li zy ta kie pod ję li
Gordon Mar shall, Steven Ro berts i Carolyn Bur goyne (1996) opie ra jąc się
na da nych z ba dań zre ali zo wa nych w Sta nach Zjed no czo nych i w An glii.
Re spon den ci pro sze ni by li m.in. o wska za nie, z ja ki mi par tia mi po li tycz ny -
mi sym pa ty zu ją, z ja ki mi kla sa mi się iden ty fi ku ją, jak gło so wa li by w naj bliż -
szych wy bo rach, pró bo wa no też usta lić po sta wy „fa ta li zmu” i re zy gna cji
(np. czy zga dza ją się z tym, że „bo ga ci za wdzię cza ją swe bo gac two sys te mo -
wi po li tycz ne mu, w któ rym ży ją”, i że „wła dze pań stwo we nie bio rą w ogó -
le pod uwa gę, cze go chcą ta cy lu dzie jak my”). Od po wie dzi te po trak to wa -
ne zo sta ły ja ko kry te ria te stu ma ją ce go na ce lu usta le nie róż nic mię dzy re -
spon den ta mi na le żą cy mi do tych sa mych ka te go rii za wo do wych, ale róż -
nią cych się tym, czy wy ko nu ją – lub nie wy ko nu ją – pra cę za wo do wą
w mo men cie ba da nia. Oka za ło się, że istot nych róż nic nie by ło. Stwier dzo -
no, po pierw sze, wy stę po wa nie po dob nych roz kła dów od po wie dzi dla
osób pra cu ją cych i nie pra cu ją cych w tych sa mych za wo dach; po dru gie,
po za sto so wa niu do kład niej sze go te stu w po sta ci ana li zy re gre sji, oka za ło
się, że dy cho to micz na zmien na „pra cu je–-nie pra cu je” nie róż ni co wa ła
(w żad nym z tych kra jów) roz pa try wa nych cech po ło że nia spo łecz ne go
i po staw.

Oczy wi ście na le ża ło by ostroż nie po dejść do te go wy ni ku i nie trak to -
wać go ja ko uni wer sal nej re ko men da cji na rzecz de fi nio wa nia po zy cji spo -
łecz nej nie pra cu ją cych osób w ka te go riach ostat nio wy ko ny wa ne go za wo du.
W przy pad ku Pol ski róż ni ce mię dzy ty mi ka te go ria mi oka za ły się bo wiem
zna czą ce. Po słu gu jąc się ana lo gicz nym sche ma tem ana liz, ja ki za sto so wa li
cy to wa ni au to rzy bry tyj scy, pró bo wa no usta lić wpływ dy cho to micz ne go
po dzia łu na re spon den tów ak tyw nych za wo do wo i bier nych na kil ka dzie -
siąt cech i po staw – m.in. ta kich, jak sta no wi sko, wiel kość do cho du, re li gij -

40 Henryk Domański



ność, orien ta cje ega li tar ne, za do wo le nie z ży cia i sa mo iden ty fi ka cje kla so -
we. Oka za ło się, że w 21 na 23 (w su mie) mo de le re gre sji, oso by ak tyw ne
za wo do wo w zna czą cym stop niu róż ni ły się od osób nie ak tyw nych w mo -
men cie ba da nia, ale ma ją cych ja kiś za wód w prze szło ści (Do mań ski 1997). 

Ze sta wie nie przy to czo nych wy ni ków ana liz dla An glii, Sta nów Zjed no -
czo nych i Pol ski, ilu stru je zło żo ny cha rak ter pro ble mu. Po słu gi wa nie się
po zy cją za wo do wą w ce lu iden ty fi ka cji po zy cji spo łecz nej osób nie wy ko -
nu ją cych za wo du jest wy pad ko wą kil ku oko licz no ści. Za le ży to przede
wszyst kich od te go, czy róż ni ca po mię dzy pra cu ją cy mi i nie pra cu ją cy mi re -
spon den ta mi jest rze czy wi ście zna czą ca i w ja kim stop niu wy eli mi no wa nie
nie pra cu ją cych re spon den tów spo wo du je zmniej sze nie licz by ana li zo wa -
nych przy pad ków, a w kon se kwen cji – osła bi si łę te stów sta ty stycz nych
zmniej sza jąc wia ry god ność usta leń. 

Dru gi z za sy gna li zo wa nych po wy żej pro ble mów zwią za nych z uży tecz -
no ścią za wo du, do ty czy py ta nia, któ ry za wód ma być wskaź ni kiem po zy cji
spo łecz nej, je że li są re spon den ci wy ko nu ją cy kil ka za wo dów. Więk szość
ba da czy od wo łu je się w tej sy tu acji do da nych do ty czą cych głów ne go za -
wo du za kła da jąc, że po zo sta je on naj lep szą, su ma rycz ną cha rak te ry sty ką
po ło że nia spo łecz ne go jed no stek. Zwy kło się przyj mo wać, że dwo ma pod -
sta wo wy mi czyn ni ka mi roz strzy ga ją cy mi o waż no ści za wo du są wiel kość
uzy ski wa nych do cho dów i to, ile cza su zaj mu je. Ta ką też dy rek ty wę for mu -
łu je się w in struk cjach do ba dań. 

Oczy wi ście cał kiem in nym pro ble mem jest kwe stia wy ko rzy sta nia in for -
ma cji o wy ko ny wa niu przez re spon den ta kil ku za wo dów. Naj waż niej sze
jest kry te rium me ry to rycz ne – ba dacz mu si roz strzy gnąć, czy uwzględ nia -
nie tych da nych zwięk sza w istot nym stop niu traf ność po mia ru po zy cji
spo łecz nej. Na eta pie ana liz naj bar dziej oczy wi stym roz wią za niem by ło by
wpro wa dze nie do roz pa try wa ne go mo de lu kil ku zmien nych, iden ty fi ku ją -
cych za wód głów ny i do dat ko we za wo dy.
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Zbigniew Sawiński

Rozdział 2. 

PRACE NAD KLASYFIKACJAMI
ZAWODÓW W POLSCE

W roz dzia le tym omó wio ne zo sta ną pra ce nad kla sy fi ka cja mi za wo dów,
ja kie mia ły miej sce w Pol sce w okre sie po wo jen nym. Na po cząt ku krót ko
omó wi my „sys te ma tycz ne” kla sy fi ka cje za wo dów, któ re zo sta ły opra co wa -
ne przede wszyst kim z my ślą o za sto so wa niach w sta ty sty ce pań stwo wej.
Na stęp nie przed sta wio ne zo sta ną za ło że nia kla sy fi ka cji spo łecz nych, czy li
na rzę dzi ukie run ko wa nych na iden ty fi ka cję pod sta wo wych seg men tów
spo łecz ne go po dzia łu pra cy. Naj wię cej uwa gi po świę co ne zo sta nie kla sy fi -
ka cji zna nej pod na zwą Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów. Sta no wi ona naj -
czę ściej sto so wa ne na rzę dzie ko do wa nia za wo dów w ba da niach aka de -
mic kich. Omó wio na rów nież zo sta nie Mię dzy na ro do wa Stan dar do wa Kla -
sy fi ka cja Za wo dów ISCO -88, któ ra zo sta ła ada pto wa na dla po trzeb pol skie -
go ryn ku i od po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych sto so wa na jest w ba da niach
aka de mic kich i ko mer cyj ny ch1. Ostat nia część po świę co na zo sta nie omó -
wie niu Pol skiej So cjo lo gicz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów PSKZ -94 bę dą cej, jak
do tąd (przed skon stru owa niem SKZ -2007), je dy ną w so cjo lo gii pol skiej
pró bą zmo dy fi ko wa nia ory gi nal ne go sche ma tu Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za -
wo dów. Mi mo że kla sy fi ka cja ta nie przy ję ła się, wie le z za sto so wa nych
w niej roz wią zań zo sta ło wy ko rzy sta nych w pro po zy cjach przed sta wio -
nych w dal szych roz dzia łach książ ki.

1 Ści ślej jest to – jak sy gna li zo wa li śmy w po przed nim roz dzia le – ISCO -88 (COM), bę dą -
ca ostat nią wer sją kla sy fi ka cji ISCO. Zo sta ła ona wpro wa dzo na dla po trzeb ba da nia Eu ro stat
i jest od tąd naj czę ściej sto so wa nym na rzę dziem kla sy fi ko wa nia in for ma cji do ty czą cych
struk tu ry za wo do wej w kra jach UE (Elias i Birch 2005).



2.1 Sys te ma tycz ne kla sy fi ka cje za wo dów w Pol sce

Pro blem sys te ma ty za cji da nych do ty czą cych za wo dów po ja wia się w wie -
lu kon tek stach. Być mo że naj bar dziej zna czą cym przy kła dem jest Na ro do -
wy Spis Po wszech ny, któ ry prze wyż sza in ne ba da nia pod wzglę dem ilo ści
i zróż ni co wa nia in for ma cji o za wo dach, któ re lu dzie wy ko nu ją. Pierw szą
kla sy fi ka cją opra co wa ną w okre sie po wo jen nym dla po trzeb ko do wa nia
da nych spi so wych był Sys te ma tycz ny słow nik za wo dów dla po trzeb Na ro -
do we go Spi su Po wszech ne go 1970 r. (GUS 1970). Kla sy fi ka cja ta mia ła
struk tu rę czte rosz cze blo wą. Na naj wyż szym szcze blu wy róż nio no 9 wiel -
kich grup za wo do wych, dzie lą cych się na 47 grup dru gie go szcze bla, 165
trze cie go i 368 ka te go rii ele men tar nych (gru py naj wyż sze go szcze bla po -
da ne zo sta ły w ta be li 2.1). Kla sy fi ka cja ta wzo ro wa na w du żym stop niu by -
ła na In ter na tio nal Stan dard Oc cu pa tio nal Clas si fi ca tion przy go to wa nej
przez Mię dzy na ro do we Biu ro Pra cy w Ge ne wie (wer sja z 1968 ro ku). 

Ta be la 2.1. Ka te go rie za wo do we naj wyż sze go szcze bla w kla sy fi ka cji GUS
dla po trzeb NSP 1970

Kla sy fi ka cja GUS 1970 by ła w mo men cie jej po wsta nia roz wią za niem
da le ko wy kra cza ją cym po za wcze śniej szą prak ty kę ope ro wa nia w sta ty -
stykach pro sty mi po dzia ła mi za wo do wo -war stwo wy mi w ro dza ju: fi zycz -
ni–umy sło wi –po zo sta li. Jej cen nym ele men tem jest z pew no ścią dro bia zgo -
we opra co wa nie ka te go rii ele men tar nych oraz przy go to wa nie od ręb ne go
słow ni ka al fa be tycz ne go za wo dów i sta no wisk (GUS 1970). Ła two moż na
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na to miast pod dać kry ty ce pro po zy cje łą cze nia ka te go rii ele men tar nych
w szer sze gru py. Na przy kład, w ka te go rii „spe cja li stów w za wo dach nie -
tech nicz nych” obok dy rek to ra po li kli ni ki, pro fe so ra czy bi sku pa zna leźć
moż na ta kie za wo dy, jak po moc den ty stycz ną, ka ja ko we go czy pra cow ni -
ka przy ob słu dze gier świe tli co wych (zob. Sa wiń ski i Do mań ski 1987).

Dla po trzeb Na ro do we go Spi su Po wszech ne go 1978 Głów ny Urząd Sta -
ty stycz ny przy go to wał no wą wer sję kla sy fi ka cji (GUS 1978a). W sto sun ku
do wcze śniej szej opie ra ła się ona na istot nie od mien nych za sa dach gru po -
wa nia ka te go rii ele men tar nych. Wpro wa dzo no 5 wiel kich grup za wo do -
wych (ta be la 2.2), któ re dzie li ły się na 94 pod gru py dru gie go szcze bla oraz
288 pod sta wo wych ka te go rii kla sy fi ka cyj nych.

W kla sy fi ka cji z 1978 ro ku pod sta wo we jed nost ki kla sy fi ka cyj ne zo sta ły
wy od ręb nio ne na nie co in nych za sa dach niż we wcze śniej szej wer sji, po -
nie waż kie row ni ków niż szych szcze bli prze su nię to do od ręb nych ka te go -
rii. Za ra zem zmniej szo no licz bę pod sta wo wych jed no stek kla sy fi ka cyj nych
o po nad 100. W efek cie kla sy fi ka cja z 1978 ro ku jest tyl ko w pew nym stop -
niu po rów ny wal na z kla sy fi ka cją z 1970 ro ku. Moż na po wie dzieć, że są to
ra czej od ręb ne kla sy fi ka cje, zaś wy bór mię dzy ni mi mo że za le żeć od ce lów
ich wy ko rzy sta nia.

Ta be la 2.2. Ka te go rie za wo do we naj wyż sze go szcze bla w kla sy fi ka cji GUS
dla po trzeb NSP 1978

Na le ży nad mie nić, że w opra co wa niu wy ni ków NSP 1978 z przy go to wa -
ne go na rzę dzia wy ko rzy sta no je dy nie ka te go ry za cję szcze gó ło wą, gru pu -
jąc za wo dy w szer sze ka te go rie we dług zu peł nie od mien ne go kry te rium,
ba zu ją ce go na po dzia le na za trud nio nych w go spo dar ce uspo łecz nio nej
i nie uspo łecz nio nej (GUS 1978b). W efek cie otrzy ma no ka te go rie o znacz -
nym stop niu he te ro ge nicz no ści. Na przy kład do tej sa mej gru py za li czo no
ad wo ka ta z pry wat ną prak ty ką oraz rol ni ka.

Do mi na cję kry te riów nie me ry to rycz nych nad me ry to rycz ny mi od na -
leźć moż na rów nież w in nych kla sy fi ka cjach po cho dzą cych z te go okre su.
Przy kła dem jest wy da na przez GUS w 1984 ro ku Kla sy fi ka cja Za trud nio -
nych w Go spo dar ce Uspo łecz nio nej (GUS 1984). Ka te go rie szcze gó ło we tej
kla sy fi ka cji zo sta ły wy zna czo ne po przez zło że nie czte rech kry te riów,
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przy czym pod sta wo wym jest po dział na za trud nio nych na sta no wi skach
ro bot ni czych i nie ro bot ni czych, a po zo sta łe to peł nio na funk cja, kwa li fi ka -
cje i cha rak ter wy ko ny wa nych czyn no ści – przy czym cho dzi ło głów nie
o to, czy ma ją one zwią zek z pro duk cją czy nie.

Z kla sy fi ka cji sys te ma tycz nych opra co wa nych po za Głów nym Urzę dem
Sta ty stycz nym wspo mnieć na le ży o Kla sy fi ka cji za wo dów i spe cjal no ści
przy go to wa nej przez In sty tut Pra cy i Spraw So cjal nych (1983). Z za ło że nia
mia ła ona słu żyć ujed no li ce niu sto so wa nej ter mi no lo gii i na zew nic twa za -
wo dów w szkol nic twie, ad mi ni stra cji, ta ry fi ka to rach pła co wych i in nych
do ku men tach. Kla sy fi ka cja ma struk tu rę trój sz cze blo wą i za wie ra 56 du -
żych grup za wo do wych, któ re dzie lą się na 404 gru py pod sta wo we, a te
z ko lei za wie ra ją 2610 za wo dów i spe cjal no ści. Istot ną ce chą oma wia nej
kla sy fi ka cji jest uwzględ nie nie na wszyst kich szcze blach po zio mu kwa li fi -
ka cji wy ma ga ne go od wy ko naw ców po szcze gól nych za wo dów. In ny mi
cha rak te ry stycz ny mi ce cha mi są brak od wo ła nia do zaj mo wa ne go sta no wi -
ska (np. dy rek tor, bry ga dzi sta) oraz nie uwzględ nie nie kwe stii wła sno ści
warsz ta tu pra cy (np. wła ści cie le skle pów ko do wa ni są w tej sa mej ka te go -
rii co sprze daw cy).

Krót ki prze gląd opra co wa nych w Pol sce sys te ma tycz nych kla sy fi ka cji
za wo dów pro wa dzi do wnio sku, że w pew nym za kre sie mo gły by one zna -
leźć za sto so wa nie rów nież do ko do wa nia wy ni ków w ba da niach spo łecz -
nych. Do ty czy to w szcze gól no ści pro po no wa nych pod sta wo wych jed no -
stek kla sy fi ka cyj nych, któ re w więk szo ści kla sy fi ka cji są dro bia zgo wo opi -
sa ne po przez wy szcze gól nie nie ty tu łów za wo do wych wcho dzą cych w ich
skład, bądź też, jak to ma miej sce w przy pad ku kla sy fi ka cji GUS przy go to -
wa nej dla po trzeb NSP 1970, po przez krót ki opis isto ty i cha rak te ru pra cy
wy ko ny wa nej w ra mach za wo dów za li czo nych do da nej ka te go rii.

Na to miast pro po no wa ne spo so by agre ga cji pod sta wo wych jed no stek
kla sy fi ka cyj nych w szer sze gru py wy ka zu ją nie wiel ką przy dat ność. W więk -
szo ści kla sy fi ka cji sto su je się agre ga cje opar te na kry te riach ad mi ni stra cyj -
nych czy wręcz po li tycz nych, któ re nie iden ty fi ku ją po dzia łów spo łecz -
nych zwią za nych z wy ko ny wa niem róż nych za wo dów.

Na le ży są dzić, że brak owych re guł agre ga cji jest przy czy ną nie wiel kie -
go za in te re so wa nia ba da czy kla sy fi ka cja mi sys te ma tycz ny mi2. Ba da cze
w pierw szej ko lej no ści dą żą do za sto so wa nia na rzę dzia, po zwa la ją ce go od -
wzo ro wać po przez za wód ist nie ją ce po dzia ły spo łecz ne. Z re gu ły po miar
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(An dor ka i Ko lo si 1984).



za wo du peł ni w ba da niu funk cje środ ka do ce lu, nie zaś ce lu sa me go w so -
bie. Z te go też wzglę du ist nie je po trze ba roz wi ja nia spo łecz nych kla sy fi ka -
cji za wo dów, któ re do star cza ją re guł ko re spon den cji po mię dzy zróż ni co -
wa niem za wo do wym a spo łecz nym po dzia łem pra cy.

2.2 Kry te ria uwzględ nia ne w spo łecz nych kla sy fi ka cjach za wo dów

Na le ży za zna czyć, że zde cy do wa na więk szość spo łecz nych kla sy fi ka cji
za wo dów – i to nie tyl ko w Pol sce – po wsta ła na ba zie kla sy fi ka cji sys te ma -
tycz nych. Z tych ostat nich wy ko rzy sty wa no na ogół pro po no wa ne po dzia -
ły naj niż sze go szcze bla (pod sta wo we jed nost ki kla sy fi ka cyj ne), łą cząc je
w gru py wyż sze go rzę du we dług kry te riów od zwier cie dla ją cych wy mia ry
spo łecz ne go zróż ni co wa nia uzna ne za waż ne (zob. Bur gess 1985). Po dob -
ne zja wi sko wy stą pi ło też w pol skiej so cjo lo gii.

Kla sy fi ka cje za wo dów two rzo ne z my ślą o iden ty fi ka cji pod sta wo wych
po dzia łów spo łecz no -war stwo wych opie ra ją się na kry te riach spo łecz ne go
po dzia łu pra cy. Za wód de fi nio wa ny jest ja ko spój ny i wy od ręb nio ny ze -
spół wy ko ny wa nych czyn no ści, na kie ro wa nych na two rze nie okre ślo nych
dóbr lub usług, zwią za ny z okre ślo nym za so bem wie dzy, kwa li fi ka cji i do -
świad czeń oraz do star cza ją cy wy ko naw cy pew nych dóbr stra ty fi ka cyj nych,
jak do chód czy pre stiż. Przy wy róż nia niu od ręb nych ka te go rii za wo do -
wych naj czę ściej uwzględ nia się po da ne ni żej wy mia ry spo łecz ne go po -
dzia łu pra cy. Teo re tycz ne uza sad nie nia i em pi rycz ne ar gu men ty na rzecz
waż no ści tych po dzia łów dla struk tu ry za cji sto sun ków mię dzy ludź mi
omó wio ne zo sta ły w roz dzia le pierw szym. W tym miej scu przed sta wi my je -
dy nie sys te ma ty za cję tych kry te riów.

Cha rak ter pra cy. Za sad ni czym wy znacz ni kiem jest tu sto pień, w ja kim
wy ko ny wa ne czyn no ści wy ma ga ją kon tak tu z przed mio ta mi i sym bo la mi.
Pod sta wo wy po dział w tym za kre sie opie ra się na dys tynk cji mię dzy pra cą
fi zycz ną – o prze wa dze czyn no ści wy ma ga ją cych kon tak tu z przed mio ta mi
oraz pra cą umy sło wą – o prze wa dze czyn no ści zwią za nych z sym bo la mi.
Wy róż nia się po nad to ka te go rie po śred nie o istot nym udzia le oby dwu ro -
dza jów czyn no ści.

Zło żo ność pra cy. Cha rak te ry sty ka o klu czo wym zna cze niu dla wie lu
szcze gó ło wych po dzia łów (np. na ro bot ni ków wy ko nu ją cych pra ce zło żo -
ne i pro ste). Sto pień zło żo no ści jest wy pad ko wą wie lo ści i róż no rod no ści
po wią zań we wnątrz i mię dzy struk tu ra mi ukła dów czyn no ści my ślo wych
i mo to rycz nych.

Sta no wi sko w for mal nej or ga ni za cji pra cy. Uwzględ nia się w pierw szej
ko lej no ści fakt nad zo ro wa nia lub kie ro wa nia pra cą in nych osób. W ra mach
sta no wisk kie row ni czych uwzględ nia się gra da cję szcze bli.
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Miej sce w pod mio to wej struk tu rze go spo dar ki. Jest to po dział wy zna -
czo ny przez funk cję da nej or ga ni za cji w ca ło ści go spo dar ki, ze wzglę du
na ro dzaj prze twa rza nych za so bów lub treść świad czo nych usług. Wy róż -
nia się pod tym wzglę dem dzia ły, ga łę zie i bran że.

Wła sność warsz ta tu pra cy. Jest to istot ny wy miar kształ tu ją cy re la cje
i sto sun ki w ra mach po dzia łu pra cy. Tra dy cyj ne zna cze nie ma tu po dział
na wła ści cie li środ ków pro duk cji i pra cow ni ków na jem nych.

Sek tor za trud nie nia. Jest to wy miar zwią za ny z cha rak te rem wła sno ści
za kła du pra cy i od no si się przede wszyst kim do pra cow ni ków na jem nych.
W PRL tra dy cyj nie uwzględ nia no po dział na sek tor pań stwo wy, spół dziel -
czy i pry wat ny. Roz wój struk tur ryn ko wych wy kre ował no wą ka te go rię
współ wła sno ści pry wa ty zo wa nych za kła dów pra cy.

Za sa dy or ga ni za cji pra cy. Wy miar ten okre śla swo bo dę or ga ni zo wa nia
i wy ko ny wa nia pra cy. W grę wcho dzą tu ta kie ele men ty, jak re żim or ga ni -
za cyj ny i tech no lo gicz ny, ści słość nad zo ru, ru ty ni za cja wy ko ny wa nych za -
dań. Przy kła dem po dzia łu mo że być pra ca sta no wi sko wa i przy ta śmie.

Wy mo gi kwa li fi ka cyj ne. Okre ślo ny za sób wie dzy, do świad czeń i umie jęt -
no ści wa run ku ją cych po praw ne wy ko ny wa nie za wo du. Na ogół w grę wcho -
dzi do dat ko wo wy móg po sia da nia okre ślo ne go świa dec twa czy dy plo mu.

Wy mie nio ne kry te ria nie ma ją cha rak te ru roz łącz ne go, lecz wcho dzą ze
so bą w in te rak cje. Fakt ten sta no wi pod sta wę bu do wy spo łecz nych kla sy fi -
ka cji za wo dów. Ze spo ły trwa le wy od ręb nio nych ról za wo do wych sta no -
wią pod sta wę wy róż nie nia pod sta wo wych ka te go rii kla sy fi ka cyj nych, któ -
re z ko lei są agre go wa ne w gru py wyż sze go rzę du tak że z uwzględ nie niem
wy mie nio nych wy żej kry te riów.

War to zwró cić uwa gę na fakt, że wie lość uwzględ nia nych kry te riów po -
zo sta je w kon flik cie z ogra ni cze nia mi, wy ni ka ją cy mi z lo gicz nej struk tu ry
spo łecz nej kla sy fi ka cji za wo dów. Kla sy fi ka cja w lo gicz nym sen sie ma cha -
rak ter wy czer pu ją cy i roz łącz ny. Dru ga z wła sno ści ozna cza, że da ny za wód
moż na umiej sco wić w jed nej i tyl ko jed nej ka te go rii kla sy fi ka cyj nej. Te go
ro dza ju de cy zje mo gą być trud ne ze wzglę du na zło żo ność związ ków za -
cho dzą cych mię dzy uwzględ nia ny mi kry te ria mi spo łecz ne go po dzia łu pra -
cy. Spo łecz na kla sy fi ka cja za wo dów jest za wsze w tym sen sie pew nym
kom pro mi sem. Od zwier cie dla pew ną kon kret ną wi zję struk tu ry spo łecz -
nej, pro po no wa ną przez jej au to rów.

2.3 Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów

W Pol sce pierw szą pró bę stwo rze nia kla sy fi ka cji za wo dów dla po trzeb
so cjo lo gicz nych ba dań su rvey owych pod jął w po ło wie lat sześć dzie sią tych
ze spół pod kie run kiem Wło dzi mie rza We so łow skie go w ba da niach lud no -
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ści wy bra nych miast (We so łow ski 1970; Słom czyń ski i We so łow ski 1973).
Kla sy fi ka cja ta by ła roz wi ja na i sto so wa na w tzw. ba da niach łódz kich
(Słom czyń ski 1972; Ja nic ka 1987; Słom czyń ski, Ja nic ka i We so łow ski 1994).
We dług teo re tycz nej kon cep cji tych ba dań po dział lud no ści na ka te go rie
za wo do we był trak to wa ny ja ko pod sta wa zróż ni co wa nia spo łecz ne go.
W pro jek tach ba dań łódz kich przy ję to za sa dę sto sun ko wo do kład nej kla sy -
fi ka cji re spon den tów ze wzglę du na ich miej sce w za wo do wym po dzia le
pra cy, wy róż nia jąc 42 wą skie ka te go rie za wo do we. Sche mat ten jest omó -
wio ny szcze gó ło wo w wielu pra cach (We so łow ski 1970; Słom czyń ski 1972;
Słom czyń ski, Ja nic ka i We so łow ski 1994). 

Opar cie kla sy fi ka cji za wo dów na wą skich ka te go riach za wo do wych
mia ło na ce lu:

– wpro wa dze nie względ nie pro ste go za pi su dla bo ga te go wa chla rza za -
wo dów cha rak te ry stycz nych dla lud no ści miej skiej;
– unik nię cia błę dów, ja kie mo gły po wstać, gdy by re spon den tów od ra zu
za li czać do sze ro kich ka te go rii spo łecz no -za wo do wych;
– za cho wa nie moż li wo ści róż ne go łą cze nia za wo dów w szer sze ca ło ści,
w za leż no ści od po trzeb ba daw czych (Słom czyń ski, Ja nic ka i We so łow -
ski 1994: 26). 
Na wią zu jąc do tej tra dy cji ba daw czej, Michał Po ho ski i Kazimierz Słom -

czyń ski opra co wa li kla sy fi ka cję o na zwie Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów.
Jej pierw sza wer sja uka za ła się w 1974 ro ku ja ko dru gi tom prac po świę co -
nych stan da ry za cji pod sta wo wych cech spo łecz no -de mo gra ficz nych w ba -
da niach so cjo lo gicz nych (Po ho ski i in. 1974). Jak pi szą we wstę pie au to rzy:

[...] w Pol sce – po dob nie jak w wie lu in nych kra jach – od daw na od czu -
wa się brak wy czer pu ją cej i roz łącz nej kla sy fi ka cji za wo dów, któ ra za -
wie ra ła by wą skie i względ nie jed no li te ka te go rie, uży tecz ne w ba da -
niach spo łecz nych [...]. W szcze gól no ści brak jest do tąd wy od ręb nie nia
pod sta wo wych jed no stek kla sy fi ka cyj nych, we wnętrz nie spój nych ze
wzglę du na waż ne kry te ria spo łecz ne go po dzia łu pra cy. Brak ten wpły -
wał ujem nie na rze tel ność pro wa dzo nych ba dań em pi rycz nych, a po -
nad to utrud niał po rów ny wa nie wy ni ków i ku mu la cję wie dzy so cjo lo -
gicz nej (Po ho ski i in. 1974: I). 
Pierw sza wer sja Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów bez po śred nio na wią -

zy wa ła do omó wio nych wy żej pu bli ka cji Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne -
go, przy go to wa nych pod ką tem opra co wa nia wy ni ków Na ro do we go Spi su
Po wszech ne go 1970 (GUS 1970a; GUS 1970b). Istot nie róż ny był jed nak
spo sób po gru po wa nia ele men tar nych ka te go rii wpro wa dzo nych przez
GUS. Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów pro po no wa ła po dział uza sad nio ny
z jed nej stro ny na dro dze teo re tycz nej, z dru giej zaś uwzględ nia ją cy wy ni -
ki ba dań em pi rycz nych, do ty czą cych re al nie ist nie ją cych zróż ni co wań spo -
łecz nych.
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Au to rzy kla sy fi ka cji okre śli li za ra zem stan dard gro ma dze nia in for ma cji
o za wo dach wy ko ny wa nych przez ba da ne oso by. W omó wie niu pro po no -
wa ne go na rzę dzia pi szą, że po praw ne po słu gi wa nie się Społecz ną Kla sy fi -
ka cją Za wo dów wy ma ga ze bra nia da nych nie tyl ko na te mat na zwy wy ko -
ny wa ne go za wo du, lecz rów nież da nych do ty czą cych ro dza ju pro wa dzo -
nej dzia łal no ści (bran ży), wiel ko ści za kła du pra cy, ty pu wła sno ści za kła du
oraz umiej sco wie nia ba da ne go w sto sun kach wła sno ści, a tak że względ nie
pre cy zyj ne go opi su wy ko ny wa nych w pra cy czyn no ści, co nie kie dy jest
wa run kiem ko niecz nym po praw ne go za kla sy fi ko wa nia ba da ne go do jed -
nej z wy róż nio nych ka te go rii (Po ho ski i in. 1974: IX). Isto tę kla sy fi ko wa nia
ba da nych sta no wi bo wiem sy tu acja pra cy, roz pa try wa na z punk tu wi dze -
nia swo ich psy cho lo gicz nych kon se kwen cji, a tak że umiej sco wie nia
w ukła dzie spo łecz nych ról i sto sun ków. Na dru gi plan scho dzą na to miast
for mal ne atry bu ty wy ko ny wa ne go za wo du, ta kie jak je go na zwa, zaj mo wa -
ne sta no wi sko czy po sia da ny ty tuł.

W kla sy fi ka cji z 1974 ro ku wy róż nio no 367 wą skich ka te go rii za wo do -
wych (ele men tar nych jed no stek kla sy fi ka cyj nych), któ re po gru po wa no
w 75 ma łych, 29 śred nich i 9 wiel kich grup za wo do wych. Ze sta wie nie grup
naj wyż sze go szcze bla zo sta ło przed sta wio ne w ta be li 2.3.

Ta be la 2.3. Ka te go rie za wo do we naj wyż sze go szcze bla w Spo łecz nej Kla sy -
fi ka cji Za wo dów z 1974 ro ku

Za pro po no wa na kla sy fi ka cja mia ła struk tu rę czte rosz cze blo wą.
Do ozna cze nia jej pod sta wo wych jed no stek kla sy fi ka cyj nych za sto so wa no
sym bo le czte ro cy fro we, któ rych ko lej ne cy fry ozna cza ły ko lej ne szcze ble
po dzia łu (by ło to moż li we, po nie waż żad na z ka te go rii wyż sze go szcze bla
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nie dzie li ła się na wię cej niż 10 ka te go rii niż sze go szcze bla). Wpro wa dzo ny
sys tem ozna czeń był wy god ny w prak ty ce, po nie waż po za ko do wa niu da -
nych moż li we by ło – bez żad nych do dat ko wych ope ra cji na sym bo lach ko -
do wych – po słu gi wa nie się wszyst ki mi czte re ma szcze bla mi po dzia łu,
w tym sto so wa nie naj wyż sze go szcze bla kla sy fi ka cji (10 grup), naj bar dziej
uży tecz ne go w więk szo ści ana liz. Spo sób sym bo li za cji ka te go rii kla sy fi ka -
cyj nych był wbrew po zo rom waż nym pro ble mem, cho ciaż by z te go wzglę -
du, że w tym cza sie część ob li czeń wy ko ny wa no jesz cze na sor te rach kart
per fo ro wa nych.

Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów w wer sji z 1974 ro ku sta no wi ła bez
wąt pie nia prze łom w spo so bie my śle nia na te mat wy ko rzy sta nia zmien nej
za wód w ba da niach spo łecz nych. Za sto so wa nie kla sy fi ka cji w prak ty ce
oraz dys ku sje w śro do wi sku ba da czy po zwo li ły na zgro ma dze nie do świad -
czeń, do ty czą cych traf no ści za pro po no wa nych roz wią zań kla sy fi ka cyj -
nych. Do pro wa dzi ło to au to rów do prze ko na nia, że nie któ re usta le nia do -
ty czą ce gru po wa nia ka te go rii ele men tar nych po win ny ulec mo dy fi ka cji.

Ta be la 2.4. Ka te go rie za wo do we naj wyż sze go szcze bla w Spo łecz nej Kla sy -
fi ka cji Za wo dów z 1978 ro ku

Dla te go też w 1978 ro ku opu bli ko wa no no we, po pra wio ne wy da nie
Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów (Po ho ski i Słom czyń ski 1978). Wpro wa -
dzo ne zmia ny nie na ru sza ły isto ty kla sy fi ka cji ja ko na rzę dzia ope ra cjo na li -
za cji po dzia łów spo łecz nych i ko do wa nia da nych z ba dań so cjo lo gicz nych.
Zmia ny te spro wa dza ły się przede wszyst kim do od mien ne go po gru po wa -
nia ka te go rii kla sy fi ka cyj nych na dwóch naj wyż szych po zio mach. Do ko na -
no agre ga cji ka te go rii usy tu owa nych na wyż szych pię trach dra bi ny stra ty fi -
ka cyj nej przy jed no cze snej dez agre ga cji ka te go rii usy tu owa nych ni żej.
W szcze gól no ści ka te go rię kie row ni ków śred nie go szcze bla zdez a gre go wa no
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do ka te go rii niż sze go po zio mu, od po wia da ją cych gru pom za wo do wym
pod wład nych przy za cho wa niu od ręb no ści ka te go rii kie row ni ków
na szcze blu pod sta wo wych ka te go rii kla sy fi ka cyj nych. Do ko na no tak że
po dzia łu ka te go rii ro bot ni czych ze wzglę du na po ziom kwa li fi ka cji (wy -
kwa li fi ko wa ni, pół wy kwa li fi ko wa ni, nie wy kwa li fi ko wa ni), a tak że roz dzie -
lo no ze wzglę du na to sa mo kry te rium ka te go rie pra cow ni ków umy sło -
wych o śred nich i ni skich kwa li fi ka cjach. Jed no cze śnie po łą czo no ze so bą
obie ka te go rie spe cja li stów. W re zul ta cie wpro wa dzo nych zmian dzie sięć
ka te go rii naj wyż sze go szcze bla przy ję ło nie co in ną po stać, przed sta wio ną
w ta be li 2.4.

Rok póź niej do ko na no istot ne go uzu peł nie nia Spo łecz nej Kla sy fi ka cji
Za wo dów o ska le za wo dów, po zwa la ją ce przy pi sać każ dej z pod sta wo -
wych ka te go rii kla sy fi ka cyj nych war to ści licz bo we w waż nych wy mia rach
spo łecz ne go zróż ni co wa nia (Słom czyń ski i Kac pro wicz 1979). Ska le te
skon stru owa no na pod sta wie re zul ta tów spe cjal nie w tym ce lu za pro jek to -
wa nych i zre ali zo wa nych ba dań em pi rycz nych. Opra co wa no ska le dla sied -
miu na stę pu ją cych wy mia rów stra ty fi ka cyj nych:

(i) ogól na zło żo ność pra cy,
(ii) zło żo ność pra cy z ludź mi,
(iii) zło żo ność pra cy z sym bo la mi,
(iv) zło żo ność pra cy z przed mio ta mi,
(v) pre stiż – ska la pol ska,
(vi) pre stiż – ska la mię dzy na ro do wa,
(vii) in deks spo łecz no -eko no micz ny SEI (dwie wer sje ska li).
Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów 1978 wraz ze ska la mi sta no wi ła moc -

ne, wszech stron ne na rzę dzie ba daw cze. Do chwi li obec nej zna la zło ono za -
sto so wa nie w wie lu pro jek tach em pi rycz nych w Pol sce, w tym w więk szo -
ści naj bar dziej do nio słych pro jek tów o cha rak te rze aka de mic kim.

2.4 Trud no ści w po słu gi wa niu się Spo łecz ną Kla sy fi ka cją 
Za wo dów

Mi mo swych za let, Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów nie upo wszech ni ła
się w śro do wi sku ba daw czym w ta kim stop niu, w ja kim moż na by ło by te -
go ocze ki wać. Jest kil ka przy czyn ta kie go sta nu rze czy. Ich ana li za po zwa la
spoj rzeć na pro blem kla sy fi ko wa nia za wo dów od stro ny po ten cjal ne go
użyt kow ni ka kla sy fi ka cji, co jest jed nym z ele men tów do sko na le nia sa me -
go na rzę dzia.

Naj po waż niej szą ba rie rą w prak tycz nym sto so wa niu Spo łecz nej Kla -
syfika cji Za wo dów jest jej szcze gó ło wość. Przy po mnij my, że SKZ w wer sji
z 1978 ro ku za wie ra ła prawie 400 ka te go rii ele men tar nych, przy czym

52 Zbigniew Sawiński



zawar tość każ dej z nich zo sta ła opi sa na za po mo cą kil ku lub kil ku na stu ter -
mi nów klu czo wych (głów nie na zwy za wo dów i sta no wisk). Acz kol wiek
ko do wa ne za wo dy uło żo ne zo sta ły we dług przej rzy ste go klu cza, opar te go
na spo łecz nym po dzia le pra cy (dzię ki cze mu w du żym stop niu od zwier cie -
dla po tocz ne wy obra że nia lub ste reo ty py), ko de rzy mie li trud no ści w od -
szu ka niu ade kwat nych ka te go rii ko do wych.

Trud no ści te wy ni ka ją z dwóch po wo dów. Pierw szym z nich jest nie jed -
na ko we osa dze nie uwzględ nio nych kry te riów spo łecz ne go po dzia łu pra cy
w ist nie ją cych re al nie za sa dach jej or ga ni za cji. Ist nie ją po dzia ły dość ła two
iden ty fi ko wal ne (np. re la cje pod le gło ści –kie ro wa nia), któ re znaj du ją od -
zwier cie dle nie w sto so wa nym przez ba da nych na zew nic twie za wo dów
i wy ko ny wa nych czyn no ści. Są też jed nak i ta kie po dzia ły, któ rym trud no
przy pi sać od po wied ni ki em pi rycz ne. Przy kład sta no wić mo że po dział ro -
bot ni ków na wy kwa li fi ko wa nych, pół wy kwa li fi ko wa nych i nie wy kwa li fi -
ko wa nych. W przy pad ku nie któ rych za wo dów ro bot ni czych (zwłasz cza
w prze my śle) trud no jest w fa zie ko do wa nia wy ni ków ba da nia roz strzy -
gnąć, do któ rej z wy róż nio nych ka te go rii kla sy fi ka cyj nych za li czyć da ny za -
wód. W ta kich sy tu acjach ko de rzy od wo łu ją się do pew nych do dat ko wych
– po za za wo do wych kry te riów, np. do po zio mu wy kształ ce nia, co nie za -
wsze jest uza sad nio ne i do pusz czal ne.

Dru ga trud ność wy ni ka z fak tu, że naj bar dziej in for ma tyw nym ele men -
tem opi su za wo du jest na ogół je go na zwa (np. rol nik, le karz, na uczy ciel).
Opis czyn no ści wy ko ny wa nych w pra cy peł ni w prak ty ce ko do wa nia funk -
cję in for ma cji uzu peł nia ją cych. W efek cie ko der dą ży w pierw szej ko lej no -
ści do od na le zie nia w kla sy fi ka cji ty tu łu za wo do we go w po da nym lub zbli -
żo nym brzmie niu. Spraw ne po słu gi wa nie się kla sy fi ka cją wy ma ga w tej sy -
tu acji do brej zna jo mo ści ca łej jej za war to ści.

W re zul ta cie nie któ rzy ko de rzy spo rzą dza ją dla swo ich ce lów „uprosz -
czo ną” kla sy fi ka cję, wy pi su jąc naj czę ściej po wta rza ją ce się ty tu ły za wo do -
we (np. rol nik, ślu sarz, sprze daw ca) wraz z od po wia da ją cy mi im sym bo la -
mi ko do wy mi. Prak ty ka ta ka pro wa dzić mo że do pew nych uprosz czeń, po -
nie waż w spo sób na tu ral ny po ja wia się ten den cja do ste reo ty pi za cji rze czy -
wi stych ról za wo do wych i na gi na nia ich do uprosz czo ne go sche ma tu kla -
sy fi ka cyj ne go.

Aby unik nąć wy mie nio nych trud no ści w nie któ rych ośrod kach ba daw -
czych dą ży się do po wie rza nia prac zwią za nych z ko do wa niem za wo dów
sta łej gru pie ko de rów. Uła twia to na le ży te opa no wa nie za war to ści kla sy fi -
ka cji i za sad jej sto so wa nia, co przy no si do bre efek ty. Ta kie roz wią za nie nie
mo że być na to miast sto so wa ne przez ba da czy, któ rzy re ali zu ją ba da nia
spo ra dycz nie.

In na trud ność zwią za na ze sto so wa niem Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo -
dów wią że się z fak tem, że z kla sy fi ka cji tej jest sto sun ko wo trud no przejść
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na róż nią ce się – od za pro po no wa ne go przez au to rów – spo so by agre go -
wa nia ka te go rii pod sta wo wych w gru py wyż sze go rzę du. Kla sy fi ka cja ma
układ dzie sięt ny, przez co przej ście na pro po no wa ny układ 10 wiel kich grup
za wo do wych jest bez po śred nie. Je śli jed nak użyt kow nik pra gnie za sto so -
wać ja kiś in ny sche mat, krzy żu ją cy się z ory gi nal nym, to mu si w spo sób
dro bia zgo wy pod dać ana li zie przy naj mniej znacz ną część z pra wie 400 ele -
men tar nych ka te go rii kla sy fi ka cyj nych. Wy ma ga to spo rej wie dzy o zróż ni -
co wa niu za wo do wym, na le ży tej zna jo mo ści kla sy fi ka cji, a przy tym ła two
o błę dy i po mył ki. W tej sy tu acji wie lu ba da czy nie wi dzi po trze by sto so wa -
nia te go na rzę dzia, je śli prze wi du ją wy ko rzy sta nie w ana li zach od mien -
nych sche ma tów wy od ręb nie nia du żych grup spo łecz no -za wo do wych.

2.5 Pra ce nad mo dy fi ka cja mi Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów
1978

W ob li czu zmian, ja kie do ko na ły się po 1989 ro ku, po trze ba zmo dy fi ko -
wa nia do tych cza so wej wer sji Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów sta wa ła się
co raz bar dziej oczy wi sta. Po ja wi ło się jed nak py ta nie, jak da le ko mo dy fi ka -
cje te po win ny się gać. Z jed nej wy da wa ło się, że głę bo kie prze mia ny ustro -
jo we pro wa dzą do tak zna czą cych zmian w sto sun kach bę dą cych po chod -
ną po dzia łu pra cy, że dla traf ne go uję cia no wej rze czy wi sto ści po trzeb na
jest kla sy fi ka cja skon stru owa na we dług od mien nych za sad. Z dru giej zaś
stro ny ar gu men to wa no, że traf ność spoj rze nia na no wą rze czy wi stość jest
mię dzy in ny mi funk cją moż li wo ści do ko na nia po rów nań z wy ni ka mi
wcze śniej pro wa dzo nych ba dań, a w tych po słu gi wa no się do tych cza so wą
wer sją Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów. Z te go po wo du pra ce po win ny
pójść ra czej w kie run ku uzu peł nie nia do tych cza so wej wer sji kla sy fi ka cji
o no we za wo dy, niż pro wa dzić do opra co wa nia zu peł nie no we go sche ma -
tu kla sy fi ka cyj ne go.

Li sta ar gu men tów na rzecz za cho wa nia Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo -
dów w do tych cza so wych ra mach by ła zresz tą dłuż sza. W wie lu ba da niach
gro ma dzo no bo wiem nie tyl ko da ne o ak tu al nie wy ko ny wa nych za wo -
dach, lecz rów nież o za wo dach wy ko ny wa nych w prze szło ści (np. pierw -
sza pra ca re spon den ta, za wo dy ro dzi ców). Po nie waż hi sto ria za wo do wa
na wią zu je w ta kich przy pad kach o okres go spo dar ki so cja li stycz nej, kla sy -
fi ka cja SKZ -78 w ory gi nal nej po sta ci by ła by bar dziej traf nym na rzę dziem
ope ra cjo na li za cji miej sca w struk tu rze spo łecz nej niż ja ka kol wiek kla sy fi -
ka cja ade kwat na dla ak tu al nej rze czy wi sto ści.

W pierw szej po ło wie lat dzie więć dzie sią tych pod ję to pra ce nad zmo dy -
fi ko wa niem i uzu peł nie niem wcze śniej szej wer sji Spo łecz nej Kla sy fi ka cji
Za wo dów. Pra ce te ce cho wa ło prze świad cze nie, że do ko ny wa ne zmia ny
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nie po win ny in ge ro wać w do tych cza so wą struk tu rę kla sy fi ka cji. Dla te go
zde cy do wa no się po zo sta wić do tych czas ist nie ją ce ka te go rie, uzu peł nia jąc
je o no we ty tu ły za wo do we w przy pad kach po mi nię cia pew nych za wo -
dów we wcze śniej szej wer sji kla sy fi ka cji. Nie kie dy do da wa no no we ka te -
go rie ele men tar ne – lecz sta ra no się ro bić to oszczęd nie.

Da lej idą cych zmian do ko na no na to miast w przy pad ku ka te go rii wła ści -
cie li. Utrzy ma nie w kla sy fi ka cji te go po dzia łu wy mu si ło ko niecz ność roz -
bu do wa nia ka te go rii osób pro wa dzą cych dzia łal ność go spo dar czą. Od se -
tek tych osób oraz róż no rod ność form pro wa dzo nej dzia łal no ści ule gły bo -
wiem po sze rze niu. Po ja wi ła się też – w za sa dzie nie ist nie ją ca wcze śniej
– pry wat na wła sność śred nich i du żych za kła dów pra cy, za trud nia ją cych
kil ku dzie się ciu lub wię cej pra cow ni ków. W efek cie wpro wa dzo nych
zmian frag ment kla sy fi ka cji obej mu ją cy wła ści cie li przy brał znacz nie roz -
sze rzo ną po stać.

Po pra wio ną i zmo dy fi ko wa ną wer sję kla sy fi ka cji pod da no te sto wa niu
pod czas ko do wa nia trzech du żych ogól no pol skich ba dań (Ci chom ski i Sa -
wiń ski 1993; Do mań ski i in. 1993; Słom czyń ski i in. 1993). Te sto wa nie prze -
pro wa dzo no pod ką tem kom plet no ści wpro wa dzo nych uzu peł nień, a tak -
że przej rzy sto ści tych frag men tów, w któ rych wpro wa dzo no zmia ny struk -
tu ral ne. Wnio ski ze bra ne w pod czas te sto wa nia po słu ży ły do przy go to wa -
nia zmo dy fi ko wa nej wer sji Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dó w3. Wer sja ta
– zwa na wer sją z 1993 ro ku – nie do cze ka ła się ni gdy pu bli ka cji w po sta ci
książ ko wej, funk cjo nu jąc w for mie ma te ria łów po wie lo nych. Do stęp na
rów nież by ła w po sta ci kom pu te ro we go pro gra mu wspo ma ga ją ce go ko -
do wa nie za wo dów na pod sta wie da nych gro ma dzo nych w ba da niach.

2.6 Pra ce nad ada pta cją mię dzy na ro do wej stan dar do wej 
kla sy fi ka cji ISCO 

Udział ba da czy z Pol ski w mię dzy kra jo wych pro jek tach ba dań po rów -
naw czych spo wo do wał wzrost za in te re so wa nia kla sy fi ka cja mi za wo dów,
któ re mo gły by sta no wić wspól ną płasz czy znę iden ty fi ka cji po dzia łów spo -
łecz no -za wo do wych w róż nych kra jach. W więk szo ści te go ro dza ju pro jek -
tów sto so wa na jest Mię dzy na ro do wa Stan dar do wa Kla sy fi ka cja Za wo dów,
zna na też ja ko ISCO (skrót od In ter na tio nal Stan dard Oc cu pa tio nal Clas si fi -
ca tion). Kla sy fi ka cja ta zo sta ła opra co wa na przez Mię dzy na ro do we Biu ro
Pra cy (In ter na tio nal La bo ur Of fi ce) w Ge ne wie jesz cze w la tach pięć dzie -
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sią tych. Ce lem opra co wa nia te go na rzę dzia by ło ujed no li ce nie spo so bów
kla sy fi ko wa nia za wo dów w róż nych kra jach, głów nie w sta ty sty ce i spra -
woz daw czo ści. Kla sy fi ka cja ISCO zo sta ła prze tłu ma czo na przez wie le kra -
jów i jest w nich ofi cjal nie sto so wa na. W Pol sce ada pta cji ta kiej do ko nał
Głów ny Urząd Sta ty stycz ny.

W ba da niach spo łecz nych kla sy fi ka cję ISCO sto so wa no mię dzy in ny mi
przy kon struk cji roz ma itych skal pre sti żu i sta tu su spo łecz no -eko no micz -
ne go (zob. Tre iman 1977; de Graff i in. 1989; Gan ze bo om i in. 1992). Wy ko -
rzy stu je się ją tak że w nie któ rych pro jek tach mię dzy kra jo wych ba dań po -
rów naw czych, jak na przy kład w In ter na tio nal So cial Su rvey Pro gram me
(Da vis i Smith 1991), Eu ro pe an So cial Su rvey (Szta biń ski 2004; Szta biń ski
i Szta biń ski 2006), czy w re ali zo wa nym w Pol sce Pol skim Ge ne ral nym Son -
da żu Spo łecz nym (Ci chom ski i Sa wiń ski 1993).

Ta be la 2.5. Ka te go rie za wo do we naj wyż sze go szcze bla w Mię dzy na ro do -
wej Stan dar do wej Kla sy fi ka cji Za wo dów ISCO (wer sja 1988)

Kla sy fi ka cja ISCO ma cha rak ter kla sy fi ka cji przed mio to wej, to zna czy
pod sta wą wy róż nie nia po szcze gól nych ka te go rii kla sy fi ka cyj nych jest treść
wy ko ny wa nej pra cy. W naj czę ściej obec nie sto so wa nej wer sji z 1994 ro ku,
wy stę pu ją cej pod na zwą ISCO -88 (COM)4, wy róż nio no czte ry szcze ble
agre ga cji za wo dów. Na naj wyż szym szcze blu wy od ręb nio no 10 ka te go rii
(ta be la 2.5). Ka te go rie te dzie lą się na 28 grup dru gie go szcze bla, 116 grup
trze cie go szcze bla, zaś na naj niż szym szcze blu wy stę pu je 390 pod sta wo -
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wych ka te go rii kla sy fi ka cyj nych. Wszyst kie ka te go rie, obok nazw i czte ro -
cy fro wych sym bo li, po sia da ją dość do kład ne opi sy za kre su czyn no ści, ja -
kie wią żą się z wy ko ny wa niem da nej pra cy. W su mie na rzę dzie to w po sta -
ci pu bli ka cyj nej jest opra co wa niem o dość znacz nej ob ję to ści.

O po pu lar no ści kla sy fi ka cji ISCO za de cy do wa ła jej znacz na uni wer sal -
ność. Uwzględ nia ona peł ne spec trum zróż ni co wa nia za wo do we go, obej -
mu jąc za rów no za wo dy cha rak te ry stycz ne dla kra jów roz wi nię tych, jak
i dla kra jów roz wi ja ją cych się. Mi mo iż nie jest ona sen su stric te kla sy fi ka cją
spo łecz ną, część przy ję tych kry te riów kla sy fi ka cyj nych z na tu ry rze czy jest
uwi kła na w re gu ły spo łecz ne go po dzia łu pra cy, to też za rów no spo sób wy -
róż nie nia pod sta wo wych ka te go rii kla sy fi ka cyj nych, jak też ich agre go wa -
nia w ka te go rie wyż sze go rzę du przy po mi na roz wią za nia sto so wa ne w kla -
sy fi ka cjach spo łecz nych.

Na le ży jed nak mieć na uwa dze, że ISCO -88 nie jest, z za ło że nia, kla sy fi -
ka cją spo łecz ną. W szcze gól no ści pol skie go ba da cza mo że w pierw szej
chwi li za sko czyć fakt, że w swoisty spo sób po trak to wa no trzy kry te ria, któ -
re w pro wa dzo nych w Pol sce ana li zach zróż ni co wa nia spo łecz ne go z wy -
ko rzy sta niem kla sy fi ka cji za wo dów peł nią klu czo wą ro lę. Są to na stę pu ją ce
wy mia ry:

(1) Sta no wi sko w for mal nej or ga ni za cji pra cy. Po za ka te go rią „kie row ni -
ków przed się biorstw i or ga ni za cji”, wy od ręb nio nych w gru pie 1 (któ ra
w czę ści obej mu je oso by zaj mu ją ce się po dej mo wa niem de cy zji i pla no wa -
niem, co nie ozna cza ko niecz no ści kie ro wa nia pra cą in nych), w żad nej in -
nej ka te go rii nie znaj dzie my od wo ła nia do fak tu kie ro wa nia pra cą in nych
osób, mi mo że w wie lu przy pad kach mo że to sta no wić o isto cie da ne go sta -
no wi ska (np. bry ga dzi ści). Wręcz prze ciw nie, ra czej pod kre śla się, że kry te -
rium to nie po win no być bra ne pod uwa gę pod czas kla sy fi ko wa nia za wo -
dów. W nie któ rych frag men tach kla sy fi ka cji po stę po wa nie ta kie pro wa dzi
do ka te go rii o znacz nym stop niu he te ro ge nicz no ści. Przy kła dem są „woj -
sko wi” – sta no wią cy jed ną ka te go rię nie za leż nie od stop nia czy peł nio nej
funk cji.

(2) Wła sność warsz ta tu pra cy. Kry te rium to jest zu peł nie nieuwzględ -
nio ne w ISCO. Wła ści cie li kla sy fi ku je się iden tycz nie jak pra cow ni ków na -
jem nych, we dług przed mio tu wy ko ny wa nej pra cy (np. wła ści cie li skle pów
w ka te go rii „pra cow ni ków pla có wek han dlo wych”, wła ści cie li fa bryk w ka -
te go rii „kie row ni ków przed się biorstw i or ga ni za cji” itp.).

(3) Wy mo gi kwa li fi ka cyj ne. Wpraw dzie au to rzy we wstę pie do kla sy fi -
ka cji za zna cza ją, że po szcze gól ne du że gru py za wo do we od po wia da ją
pew nym po zio mom kwa li fi ka cji, lecz na tym stwier dze niu po prze sta ją
(ILO 1990: 7). Tyl ko w przy pad ku na uczy cie li (kat. 2331 i 3310) oraz pie lę -
gnia rek (kat. 2230 i 3231) są prze wi dzia ne od ręb ne ka te go rie kla sy fi ka cyj -
ne w za leż no ści od fak tu po sia da nia przy go to wa nia aka de mic kie go.
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Na le ży na to miast za zna czyć, że po zo sta łe z wy mie nio nych wcze śniej
kry te riów sto so wa nych w spo łecz nych kla sy fi ka cjach za wo dów w kla sy fi -
ka cji ISCO -88 zo sta ły uwzględ nio ne. Przy po mnij my, że cho dzi tu o ta kie
kry te ria, jak miej sce w pod mio to wej struk tu rze go spo dar ki, sek tor za trud -
nie nia, za sa dy or ga ni za cji pra cy, cha rak ter pra cy (umy sło wa –fi zycz na) oraz
jej zło żo ność.

Jak wy ni ka z do tych cza so wych roz wa żań, kla sy fi ka cja ISCO -88 nie
do koń ca mo że być trak to wa na ja ko sub sty tut spo łecz nej kla sy fi ka cji za wo -
dów. Jed nak że ze wzglę du na brak wśród ba da czy na świe cie zgo dy co
do po słu gi wa nia się jed ną z do stęp nych kla sy fi ka cji spo łecz nych, co raz
więk sze gro no de cy du je się na wy ko rzy sty wa nie w ba da niach i ana li zach
po rów naw czych kla sy fi ka cji ISCO -88, na rzę dzia w znacz nym stop niu uni -
wer sal ne go i sto so wa ne go w co raz więk szej licz bie kra jów ja ko stan dard,
przy naj mniej w ofi cjal nych sta ty sty kach. Po nie waż in for ma cje za war te
w ko dzie ISCO -88 nie wy star cza ją do ana li zy spo łecz nych zróż ni co wań ge -
ne ro wa nych przez po dział pra cy z re gu ły uzu peł nia się je o da ne do ty czą -
ce po mi nię tych wy mia rów, ta kich jak szcze bel w hie rar chii or ga ni za cji pra -
cy, fakt wła sno ści warsz ta tu pra cy czy wy mo gi kwa li fi ka cyj ne. Do pie ro tak
uzu peł nio ne ka te go rie ISCO -88 sta no wią pod sta wę wy róż nie nia du żych
grup i ka te go rii spo łecz nych.

Po wszech ność za sto so wań kla sy fi ka cji ISCO w pro jek tach mię dzy na ro -
do wych skło ni ła rów nież ba da czy w Pol sce do pod ję cia prac nad ada pta cją
kla sy fi ka cji ISCO dla po trzeb kla sy fi ko wa nia in for ma cji gro ma dzo nych
w ba da niach so cjo lo gicz nych. Pra ce w tym za kre sie zo sta ły za po cząt ko wa -
ne w 1991 ro ku, w związ ku z pro jek tem Pol ski Ge ne ral ny Son daż Spo łecz -
ny (zob. Ci chom ski i Sa wiń ski 1993), ma ją cym licz ne po wią za nia z po dob -
ny mi pro jek ta mi re ali zo wa ny mi rów no le gle w in nych kra jach.

Od po cząt ku zda wa no so bie spra wę z ogra ni czo nej przy dat no ści kla sy -
fi ka cji ISCO -88 do ana li zy struk tu ry spo łecz nej w Pol sce, to też przy ję to za -
ło że nie, że na rzę dzie to mo że peł nić je dy nie funk cje uzu peł nia ją ce (dla ce -
lów ana liz po rów naw czych) w sto sun ku do wy bra nej kla sy fi ka cji spo łecz -
nej. Punk tem od nie sie nia dla ada pta cji kla sy fi ka cji ISCO -88 sta ła się Pol ska
So cjo lo gicz na Kla sy fi ka cja Za wo dów PSKZ -94, przy go to wy wa na w tym sa -
mym cza sie (omó wio na w czę ści 2.7).

Klu czo wym za ło że niem ca łe go przed się wzię cia by ło wza jem ne do pa so -
wa nie do sie bie obu kla sy fi ka cji w ta ki spo sób, aby opie ra ły się one
na pew nym wspól nym ze sta wie słów klu czo wych i ha seł, opi su ją cych kla -
sy fi ko wa ne za wo dy. Przy ję to, że sys tem ta ki po zwo li na rów no le głe ko do -
wa nie tych sa mych za wo dów do obu kla sy fi ka cji z wy ko rzy sta niem kom -
pu te ro we go pro gra mu wspo ma ga ją ce go, ko rzy sta ją ce go z ba zy de skryp cji
wspól nej dla obu kla sy fi ka cji. Dla te go też zre zy gno wa no z wier ne go tłu ma -
cze nia tre ści opi sów po szcze gól nych ka te go rii kla sy fi ka cyj nych ISCO -88
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na rzecz stwo rze nia no wych opi sów, opar tych na ter mi no lo gii i na zew nic -
twie ade kwat nym dla zróż ni co wa nia za wo do we go w Pol sce. Ści śle za cho -
wa no na to miast sam szkie let kla sy fi ka cji ISCO -88, co obej mu je ory gi nal ne
sym bo le kla sy fi ka cyj ne, na zwy ka te go rii, ich me ry to rycz ny sens oraz wza -
jem ne po wią za nia w ra mach czte rosz cze blo wej struk tu ry.

Dru gą fa zą prac by ło sys te ma tycz ne te sto wa nie przy go to wa ne go na rzę -
dzia po przez za ko do wa nie re zul ta tów dwóch du żych ogól no pol skich ba -
dań, w któ rych zbie ra no in for ma cje nie tyl ko o za wo dzie re spon den ta, lecz
rów nież je go współ mał żon ka oraz oj ca i mat ki (Ci chom ski i Sa wiń ski 1993;
Do mań ski i in. 1993). W fa zie tej sta ra no się zi den ty fi ko wać te wszyst kie sy -
tu acje, w któ rych za miesz czo ny w kwe stio na riu szu opis sy tu acji pra cy pro -
wa dził do trud no ści w wy bo rze ka te go rii kla sy fi ka cyj nej ISCO -88. W przy -
pad ku stwier dze nia te go ro dza ju sy tu acji do ku men ta cja kla sy fi ka cji by ła
na bie żą co uzu peł nia na lub mo dy fi ko wa na. Te sto wa nie pro wa dzo no z wy -
ko rzyst aniem przy go to wa ne go kom pu te ro we go pro gra mu wspo ma ga ją -
ce go.

Za pro po no wa na pol ska wer sja kla sy fi ka cji ISCO -88 zna la zła wie le za sto -
so wań nie tyl ko w ba da niach aka de mic kich. Od po ło wy lat dzie więć dzie -
sią tych jest rów nież sto so wa na w ba da niach ko mer cyj nych. Mię dzy in ny mi
we dług wspo mnia nej wer sji kla sy fi ka cji ISCO ko do wa ne są za wo dy w syn -
dy ka to wym ba da niu czy tel nic twa pra sy po łą czo nym z ba da niem kon su -
menc kim Tar get Gro up In dex (pro jekt re ali zo wa ny przez Mil l ward Brown
SMG/KRC). Za rów no pod wzglę dem licz by ba da nych osób (36 tys. rocz -
nie), jak też pod wzglę dem licz by użyt kow ni ków da nych (po nad 200 firm)
jest to naj więk sze w Pol sce przed się wzię cie w dzie dzi nie ba dań kon su -
menc kich.

2.7 Pol ska So cjo lo gicz na Kla sy fi ka cja Za wo dów PSKZ -94

Pol ska So cjo lo gicz na Kla sy fi ka cja Za wo dów PSKZ -94 jest przy kła dem
kla sy fi ka cji spo łecz nej stwo rzo nej spe cjal nie pod ką tem ana li zy zróż ni co -
wań w spo łe czeń stwie pol skim pierw szej po ło wy lat dzie więć dzie sią tych.
W sto sun ku do in nych kla sy fi ka cji spo łecz nych punk tu jej wyj ścia nie sta -
no wi ła jed na z ist nie ją cych kla sy fi ka cji sys te ma tycz nych, tak jak to mia ło
np. miej sce w przy pad ku pol skiej Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów czy
mię dzy na ro do wej kla sy fi ka cji EGP. 

Punk tem wyj ścia prac nad przy go to wa niem Pol skiej So cjo lo gicz nej Kla -
sy fi ka cji Za wo dów by ła sys te ma tycz na ana li za sto so wa nia wy bra nych kla -
sy fi ka cji za wo dów w ak tu al nie pro wa dzo nych ba da niach so cjo lo gicz nych.
Ce lem ana li zy by ło z jed nej stro ny zgro ma dze nie da nych na te mat pod sta -
wo wych trud no ści zwią za nych z ko do wa niem da nych o za wo dach na pod -
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sta wie re al nych za pi sów an kie ter skich, z dru giej zaś uzu peł nie nie słow ni -
ków ter mi nów po ja wia ją cych się w opi sach ról za wo do wych.

Naj pierw ana li zą ob ję to ba da nia re ali zo wa ne w la tach 1992–1993 przez
Ośro dek Re ali za cji Ba dań So cjo lo gicz nych In sty tu tu Fi lo zo fii i So cjo lo gii
Pol skiej Aka de mii Na uk. Pra wie we wszyst kich ba da niach re ali zo wa nych
przez ten ośro dek sto so wa no ob li ga to ryj nie Spo łecz ną Kla sy fi ka cję Za wo -
dów (Po ho ski i Słom czyń ski 1978) ja ko na rzę dzie ko do wa nia da nych do ty -
czą cych za wo du. Do dat ko wo, w nie któ rych z pro jek tów, ja ko kla sy fi ka cję
uzu peł nia ją cą sto so wa no Mię dzy na ro do wą Stan dar do wą Kla sy fi ka cję Za -
wo dów ISCO -88. Na le ży za zna czyć, że w wie lu spo śród zre ali zo wa nych ba -
dań ko do wa nie obej mo wa ło nie tyl ko da ne do ty czą ce sy tu acji za wo do wej
osób ba da nych, lecz rów nież – w pro jek tach ukie run ko wa nych na ana li zę
struk tu ry spo łecz nej – po zy cję za wo do wą współ mał żon ka, oj ca i mat ki.
W su mie ana li za ob ję ła pra wie 30 tys. de skryp cji sy tu acji za wo do wych

Rów no le gle, ana lo gicz ne pra ce pro wa dzo no w In sty tu cie Stu diów Spo -
łecz nych Uni wer sy te tu War szaw skie go. Ob ję ły one ma te ria ły ba daw cze
gro ma dzo ne w ra mach pro jek tu Pol ski Ge ne ral ny Son daż Spo łecz ny (Ci -
chom ski i Sa wiń ski 1994), któ re go dwie pierw sze edy cje zre ali zo wa no
w la tach 1992–1993. W pro jek cie tym Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów by -
ła sto so wa na ja ko jed no z na rzę dzi ko do wa nia in for ma cji o sy tu acji za wo -
do wej osób ba da nych, ich mał żon ków oraz ro dzi ców. Dru gą sto so wa ną
kla sy fi ka cją by ła Mię dzy na ro do wa Stan dar do wa Kla sy fi ka cja Za wo dów
ISCO -88. W su mie ana li zie pod da no po nad 12 tys. de skryp cji sy tu acji za -
wo do wych.

W obu przy pad kach prze pro wa dzo ne ana li zy ba zo wa ły na za sto so wa -
niu kom pu te ro we go pro gra mu wspo ma ga nia ko do wa nia za wo dów. Po le -
ga ły one na tym, że w każ dym z ba dań no to wa no wszel kie trud no ści w wy -
szu ka niu za wo dów bądź to ze wzglę du na bra ki od po wied nich ter mi nów
w kom pu te ro wym sys te mie wy szu ki waw czym, bądź też ze wzglę du na nie -
jed no znacz ność wy róż nie nia bądź za cho dze nie na sie bie róż nych ka te go -
rii. W za leż no ści od cha rak te ru zgła sza nych uwag bądź na bie żą co uzu peł -
nia no sys tem wy szu ki waw czy pro gra mu, bądź też do ko na ne ob ser wa cje
po zo sta wia no do wy ko rzy sta nia przy kon stru owa niu no wej kla sy fi ka cji.

Prze pro wa dzo ne ana li zy po zwo li ły zgro ma dzić sze ro ki za sób do świad -
czeń w za kre sie uży tecz no ści te sto wa nych kla sy fi ka cji do ko do wa nia wy ni -
ków ba dań re ali zo wa nych tech ni ka mi son da żo wy mi. Po czy nio ne ob ser wa -
cje do ty czy ły za rów no za war to ści in for ma cyj nej ty po wych opi sów ról za -
wo do wych otrzy my wa nych w pro ce sie in te rak cji mię dzy re spon den tem
a an kie te rem, jak też ade kwat no ści te sto wa nych kla sy fi ka cji do ko do wa nia
zbie ra nych in for ma cji. Wnio ski po słu ży ły ja ko punkt wyj ścia do dal szych
prac nad mo dy fi ka cja mi obu kla sy fi ka cji za wo dów, jak też do przy go to wa -
nia Pol skiej So cjo lo gicz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów.
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Głów ny nurt prac nad stwo rze niem na rzę dzia do sto so wa ne go do po -
trzeb ak tu al nie pro wa dzo nych ba dań so cjo lo gicz nych skon cen tro wał się
wo kół spe cjal nie za pro jek to wa ne go ogól no pol skie go ba da nia za wo dów
i sta no wisk. Zo sta ło ono zre ali zo wa ne na prze ło mie 1992 i 1993 ro ku przez
Ośro dek Re ali za cji Ba dań So cjo lo gicz nych IFiS PAN.

No vum ba da nia po le ga ło na wyj ściu od pew nych za ło żeń co do te go,
na czym opie ra się wie dza do ty czą ca zróż ni co wa nia za wo do we go i na kon -
se kwent nej re ali za cji przy ję tej kon cep cji. Wie dza ta po cho dzi przede
wszyst kim ze zna jo mo ści szcze gó ło wych opi sów ról za wo do wych, któ re to
in for ma cje sys te ma tycz nie gro ma dzi się w wie lu pro wa dzo nych ba da -
niach. Rów nie waż ne jest jed nak to, w ja ki spo sób po szcze gól ne ro le za wo -
do we funk cjo nu ją w kon kret nych struk tu rach in sty tu cjo nal nych – w przed -
się bior stwach, bran żach, za kła dach pra cy.

Pod sta wo wym ce lem ba da nia by ło więc uzy ska nie szcze gó ło wych de -
skryp cji za wo dów i sta no wisk wy stę pu ją cych w hie rar chiach or ga ni za cyj -
nych róż ne go ty pu za kła dów pra cy. Pró ba do bra na me to dą ce lo wą ob ję ła
60 za kła dów i firm, zróż ni co wa nych ze wzglę du na bran żę, sek tor (pań -
stwo we – spo łecz ne – pry wat ne), wiel kość oraz umiej sco wie nie te ry to rial -
ne. W skład pró by we szły za rów no du że za kła dy prze my sło we (jak hu ty,
ko pal nie wę gla, fa bry ki włó kien ni cze), in sty tu cje ochro ny zdro wia, oświa -
ty i kul tu ry, biu ra i urzę dy, jak i fir my pry wat ne, zróż ni co wa ne pod wzglę -
dem wiel ko ści i ro dza ju pro wa dzo nej dzia łal no ści.

W każ dym wy lo so wa nym za kła dzie prze szko le ni an kie te rzy prze pro wa -
dza li spis wy stę pu ją cych sta no wisk z uwzględ nie niem hie rar chii or ga ni za -
cyj nej za kła du. W przy pad ku za kła dów ma łych i śred nich spi sy wa ne by ły
wszyst kie sta no wi ska. W przy pad ku du żych za kła dów spi sy wa no do 150
róż nych sta no wisk. Przed mio tem ba da nia był opis czyn no ści i za dań wy ko -
ny wa nych na po szcze gól nych sta no wi skach z uwzględ nie niem pio no wych
i po zio mych po wią zań. W su mie – w wy ni ku re ali za cji te re no wej fa zy ba da -
nia – uzy ska no opi sy 3665 sta no wisk pra cy.

Uzy ska ne w ten spo sób re zul ta ty zo sta ły w ca ło ści prze nie sio ne (w po -
sta ci tek sto wej) na kom pu te ro wy no śnik in for ma cji i pod da ne ob rób ce
za po mo cą spe cjal nie w tym ce lu przy go to wa ne go pro gra mu kom pu te ro -
we go. Pro gram ten miał cha rak ter in te rak cyj nej ba zy da nych, po zwa la ją cej
na spraw ne prze glą da nie, prze szu ki wa nie i kla sy fi ko wa nie ca ło ści ze bra ne -
go ma te ria łu przy bez po śred nim do stę pie do cha rak te ry styk za kła du pra cy.
Do pod sta wo wych funk cji pro gra mu na le ża ła moż li wość wir tu al ne go łą -
cze nia i po rząd ko wa nia ele men tar nych opi sów sta no wisk, wpro wa dza nia
wła snych de fi ni cji i opi sów grup, do wol ne go re kla sy fi ko wa nia, łą cze nia
i usu wa nia wcze śniej zde fi nio wa nych grup i ka te go rii.

Za po mo cą te go pro gra mu prze pro wa dzo no sze reg eks pe ry men tów
ba daw czych, któ rych ce lem by ła we ry fi ka cja traf no ści róż nych roz wią zań
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kla sy fi ka cyj nych. Pierw szy z eks pe ry men tów po le gał na nie za leż nym ko -
do wa niu ma te ria łu ba daw cze go tech ni ką wir tu al nej kla sy fi ka cji. Sze ściu
ko de rów do bra nych w spo sób ce lo wy (róż ny po ziom wy kształ ce nia
i uprzed niej stycz no ści z ba da nia mi) otrzy ma ło za da nie po gru po wa nia ele -
men tar nych opi sów w ka te go rie, bez na rzu ca nia im z gó ry żad nej za sa dy
w po sta ci klu cza ko do we go. Za ko do wa li oni ca łość ze bra ne go ma te ria łu,
two rząc na bie żą co „wła sne” kla sy fi ka cje.

Eks pe ry ment do pro wa dził do dwóch wnio sków. Po pierw sze, po ziom
po strze ga nia róż nic po mię dzy za wo da mi jest w więk szym stop niu funk -
cją rze czy wi ste go zróż ni co wa nia za wo do we go niż in dy wi du al nych cech
ko de ra. Nie ma jąc z gó ry na rzu co nej licz by do ce lo wych grup ko de rzy
dzie li li ma te riał na oko ło 300 ka te go rii (od 276 do 374). Po dru gie, przy -
ję te kry te ria kla sy fi ko wa nia za wo dów są za leż ne od po zio mu kom pe ten -
cji ko de ra. Oso by ma ją ce uprzed ni kon takt z ba da nia mi w więk szym
stop niu gru po wa ły za wo dy we dług kry te riów me ry to rycz nych (po do -
bień stwo za kre su czyn no ści i obo wiąz ków), zaś oso by o ogra ni czo nym
kon tak cie z ba da nia mi we dług kry te riów for mal nych (głów nie na zwy sta -
no wisk).

Ma te ria ły ba daw cze w po sta ci upo rząd ko wa nej przez ko de rów po słu ży -
ły tak że do iden ty fi ka cji ob sza rów zróż ni co wa nia za wo do we go cha rak te ry -
zu ją cych się więk szą lub mniej szą od ręb no ścią i spój no ścią. Do ob sza rów
cha rak te ry zu ją cych się znacz ną we wnętrz ną przej rzy sto ścią kla sy fi ka cyj ną,
po zwa la ją cą na spój ne wy od ręb nie nie szcze gó ło wych grup i ka te go rii za -
wo do wych, na le żą za wo dy usy tu owa ne w prze strze ni spo łecz nej wy so ko
(dy rek to rzy, wol ne za wo dy) lub ni sko (nie wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy),
a tak że za wo dy cha rak te ry stycz ne lub ste reo ty po we (np. na uczy ciel, gór -
nik, kie row ca). W przy pad ku za wo dów na le żą cych do tych grup ko de rzy
wy od ręb nia li pod sta wo we ka te go rie kla sy fi ka cyj ne w spo sób zbli żo ny lub
na wet iden tycz ny. Naj więk sze roz bież no ści wy stą pi ły w przy pad ku pra -
cow ni ków umy sło wych śred nie go szcze bla (tech ni cy, spe cja li ści, re fe ren -
ci) oraz w ob sza rze gra nicz nym: mię dzy ro bot ni ka mi wy ko nu ją cy mi pra ce
kwa li fi ko wa ne a ro bot ni ka mi do prac pro stych.

Re zul ta ty wy mie nio nych po czy nań ba daw czych, to jest ana li za do świad -
czeń ze bra nych przez an kie te rów w te re nie oraz trud no ści w ko do wa niu
za wo dów, a wresz cie ana li za ma te ria łów po cho dzą cych z ba da nia ról za -
wo do wych i sta no wisk stwo rzy ły pod sta wę do przy go to wa nia no wej kla sy -
fi ka cji za wo dów.

Przy ję to, że pro po no wa na kla sy fi ka cja po win na speł niać czte ry po da ne
ni żej wa run ki.

(i) Traf ność teo re tycz na. Pro po no wa ne po dzia ły naj wyż sze go szcze bla
po win ny być spój ne z kon cep cja mi struk tu ry spo łecz nej do mi nu ją cy mi
w so cjo lo gicz nej re flek sji na te mat spo łe czeń stwa i je go prze mian.
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(ii) Traf ność em pi rycz na. Pro po no wa ne po dzia ły po win ny iden ty fi ko -
wać róż ni ce i ba rie ry spo łecz ne stwier dza ne na dro dze em pi rycz nych ba -
dań nad zróż ni co wa niem i stra ty fi ka cją w spo łe czeń stwie pol skim.

(iii) Kla row ność kon cep cyj na. Struk tu ra kla sy fi ka cji po win na być opar -
ta na przej rzy stych i ła two iden ty fi ko wal nych za sa dach łą cze nia i gru po wa -
nia ka te go rii ele men tar nych w ka te go rie wyż sze go rzę du.

(iv) Ła twość w za sto so wa niu. Ka te go rie kla sy fi ka cji po win ny być ła two
prze kła dal ne na ję zyk pro ce su gro ma dze nia i ko do wa nia in for ma cji tech ni -
ka mi sto so wa ny mi w ba da niach son da żo wych.

Wyj ścio wym sche ma tem pro po no wa nej kla sy fi ka cji, któ ra zo sta ła na -
zwa na Pol ską So cjo lo gicz ną Kla sy fi ka cją Za wo dów, był Klucz Kla sy fi ka cyj -
ny Za wo dów opra co wa ny w po ło wie lat osiem dzie sią tych dla po trzeb
CBOS (Sa wiń ski 1995: 63-4, 70-3). Klucz ten za wie rał 94 ka te go rie ele men -
tar ne po gru po wa ne w 14 du żych grup za wo do wych. Po ten cjal nie w grę
wcho dzi ły róż ne punk ty od nie sie nia, mię dzy in ny mi – omó wio na wcze -
śniej – Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów Po ho skie go i Słom czyń skie go
(1978). Dwa wzglę dy prze są dzi ły jed nak o po słu że niu się wspo mnia nym
klu czem ka te go ry za cyj nym. Po pierw sze na rzę dzie to zo sta ło wszech stron -
nie prze te sto wa ne i do brze spraw dza ło się pod czas ko do wa nia. Bio rąc
pod uwa gę licz bę re ali zo wa nych ba dań CBOS na le żał w dru giej po ło wie lat
osiem dzie sią tych i w pierw szych la tach dzie więć dzie sią tych do wio dą cych
ośrod ków ba daw czych w Pol sce. Po dru gie, kon struk cja klu cza ko do we go
opar ta zo sta ła na sche ma cie 14 du żych grup spo łecz no -za wo do wych, któ -
ry sta no wi traf ne od zwier cie dle nie pod sta wo wych ba rier i dy stan sów
w spo łe czeń stwie pol skim (ar gu men ty na rzecz traf no ści te go sche ma tu
przed sta wia my w roz dzia le siódmym).

Pra ce nad no wą kla sy fi ka cją spro wa dza ły się do mo dy fi ka cji ory gi nal ne -
go klu cza ko do we go kla sy fi ka cji CBOS w dwo ja kim kie run ku. Po pierw sze,
do ko na na zo sta ła syn te za nie któ rych z po dzia łów niż sze go szcze bla w sy -
tu acjach, gdy w świe tle ze bra ne go ma te ria łu ba daw cze go oka zy wa ło się, że
nie uwy dat nia ją się one na ty le wy raź nie, aby war to je by ło wy od ręb nić.
Po dru gie, wpro wa dzo ny zo stał do dat ko wy szcze bel, któ re go w ory gi nal -
nym sche ma cie nie uwzględ nio no. Szcze bel ten sta no wią pod sta wo we jed -
nost ki kla sy fi ka cyj ne – słu żą ce bez po śred nio do ko do wa nia – któ re wy róż -
nio no w spo sób o wie le bar dziej szcze gó ło wy, niż mia ło to miej sce w wyj -
ścio wym po dzia le na 94 ka te go rie.

Ba zą em pi rycz ną za bie gów mo dy fi ka cyj nych był ma te riał ze bra ny
w omó wio nym wy żej ba da niu za wo dów i sta no wisk. Ana li zy mia ły cha rak -
ter ja ko ścio we go stu dium szcze gó ło wych opi sów ról za wo do wych, obej -
mu ją ce go po nad to ele men ty we ry fi ka cji szcze gó ło wych hi po tez do ty czą -
cych za się gu i czę sto ści wy stę po wa nia po szcze gól nych ról za wo do wych
za po mo cą wskaź ni ków ilo ścio wych. Pra ce te re ali zo wa no ko rzy sta jąc
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z omó wio ne go wcze śniej pro gra mu kom pu te ro we go wspo ma ga nia kla sy -
fi ko wa nia za wo dów. W ce lu bie żą cej kon tro li em pi rycz nych roz kła dów
przy na leż no ści do two rzo nych ka te go rii kla sy fi ka cyj nych od wo ły wa no się
tak że do re zul ta tów ba da nia Pol ski Ge ne ral ny Son daż Spo łecz ny 1992–93
(Ci chom ski i Sa wiń ski 1994).

2.8 Pod su mo wa nie

Do tych cza so we pra ce nad kla sy fi ka cja mi za wo dów w Pol sce z ca łą pew -
no ścią ce cho wa ła wszech stron ność spoj rze nia na pro blem prze ło że nia ist -
nie ją cych po dzia łów spo łecz nych na układ ka te go rii kla sy fi ka cyj nych. Od -
wo ły wa no się tu za rów no do prze sła nek teo re tycz nych, jak też do prak tycz -
nych aspek tów sto so wa nia kla sy fi ka cji – w tym do trud no ści po wsta ją cych
w fa zie ko do wa nia wy ni ków ba dań em pi rycz nych. 

Mi mo pod ję cia znacz ne go wy sił ku oraz za pro po no wa nia wie lu ory gi -
nal nych roz wią zań do chwi li obec nej nie wy pra co wa no sche ma tu kla sy fi -
ka cyj ne go, któ ry był by po wszech nie ak cep to wa ny. Sy tu acja ta nie jest
zresz tą spe cy ficz na dla Pol ski. Przy czyn ta kie go sta nu rze czy jest wie le. Jed -
ną z nich jest ni ski stan świa do mo ści ba da czy co do traf no ści kla sy fi ka cji
spo łecz nych i ich funk cjo nal no ści wo bec sze ro kie go spek trum ba da nych
zja wisk. Brak za ufa nia wy ni kać rów nież mo że z dą że nia do glo ba li za cji ba -
dań i sto so wa nia na rzę dzi ce chu ją cych się mię dzy kra jo wą po rów ny wal no -
ścią. Traf ność kla sy fi ka cji spo łecz nych w więk szym lub mniej szym stop niu
wią że się ze spe cy fi ką sys te mów nie rów no ści w po szcze gól nych kra jach,
przez co nie dzi wi fakt, że te go ro dza ju kla sy fi ka cji nie za pro po no wa no do -
tych czas na po zio mie mię dzy na ro do wym.

Waż nym czyn ni kiem za wę ża ją cym po le za sto so wań kla sy fi ka cji spo -
łecz nych jest rów nież fakt, że obec nie zde cy do wa na więk szość ba dań em -
pi rycz nych re ali zo wa na jest nie przez in sty tu cje aka de mic kie czy pu blicz -
ne, lecz przez in sty tu ty ko mer cyj ne. Te ostat nie ze wzglę du na sto sun ko wo
krót ki cykl re ali za cji ba dań oraz po wszech ne sto so wa nie kom pu te ro wo
wspo ma ga nych pro ce dur gro ma dze nia da nych dą żą do uprasz cza nia sche -
ma tów ko do wa nia – wy ma ga ją cych do dat ko wych środ ków i cza su. Ten -
den cje te da ją prze wa gę kla sy fi ka cjom sys te ma tycz nym, w któ rych pod sta -
wą ko do wa nia jest ty tuł za wo do wy, nie zaś miej sce je go wy ko naw cy w spo -
łecz nym po dzia le pra cy. 

W na stęp nym roz dzia le prze cho dzi my do omó wie nia zmian, któ re na le -
ża ło by wpro wa dzić do Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów – na rzę dzia sto so -
wa ne go w Pol sce od 1978 ro ku przede wszyst kim lub pra wie wy łącz nie
w ba da niach aka de mic kich. Bio rąc pod uwa gę ogół re ali zo wa nych w Pol -
sce ba dań – w któ rych gro ma dzi się in for ma cje na te mat za wo du re spon -
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den ta lub człon ków je go ro dzi ny – do tych cza so we za sto so wa nia Spo łecz -
nej Kla sy fi ka cji Za wo dów na le ży uznać za nie licz ne. Nie mniej, kla sy fi ka cja
ta po sia da nie wąt pli wą za le tę, ja ką sta no wi cią głość jej sto so wa nia przez
pra wie 30 lat, dzię ki cze mu mo że stać się uni ka to wym na rzę dziem ba da nia
prze mian sys te mu uwar stwie nia w okre sie fun da men tal nych zmian spo -
łecz nych i ustro jo wych.
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Zbi gniew Sa wiń ski

Roz dział 3. 

JAK RE SPON DENCI OD PO WIA DAJĄ
NA PYTANIA O ZA WÓ D: WNIO SKI

Z KO DO WA NIA WY NI KÓW BA DAŃ

So cjo lo gicz na kla sy fi ka cja za wo dów po win na uwzględ niać per spek ty -
wę re spon den ta, po nie waż udzie la ne przez nie go in for ma cje na te mat wła -
snej ro li za wo do wej oraz ról za wo do wych in nych osób sta no wią głów ną
dzie dzi nę za sto so wań kla sy fi ka cji. Wy móg ten sta no wił jed ną z prze sła nek
to wa rzy szą cych nam przy kon struk cji SKZ -2007. W roz dzia le tym przed sta -
wia my wy ni ki wtór nej ana li zy ma te ria łu po cho dzą ce go z ko do wa nia in for -
ma cji o 14,6 tys. za wo dach, zgro ma dzo nego pod czas ba dań pro wa dzo nych
tech ni ką wy wia du kwe stio na riu szo we go. Zbie ra ne in for ma cje do ty czy ły
za rów no za wo du re spon den ta – wy ko ny wa ne go w obec nej pra cy i w pra -
cach wcze śniej szych, jak też za wo dów in nych osób – jak współ mał żo nek
czy ro dzi ce. Ba da nym za da wa no py ta nia do ty czą ce na zwy za wo du, na zwy
sta no wi ska oraz opi su czyn no ści wy ko ny wa nych w pra cy, a tak że py ta no
o do dat ko we cha rak te ry sty ki sy tu acji pra cy – o wiel kość za kła du czy też
sto su nek do wła sno ści warsz ta tu pra cy. Wszyst kie in for ma cje za pi sy wa ne
by ły przez an kie te rów w kwe stio na riu szach wy wia dów i w tej po sta ci pod -
da ne by ły ko do wa niu.

Ce chą spe cy ficz ną ma te ria łu uwzględ nio ne go w ana li zie jest to, że
w przy pad ku wszyst kich wy ko rzy sta nych ba dań ko do wa nie zo sta ło prze -
pro wa dzo ne rów no le gle przy uży ciu dwóch kla sy fi ka cji. Pierw szą z nich
jest Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów (Po ho ski i Słom czyń ski 1978), bę dą -
cą jed ną z nie wie lu kla sy fi ka cji o cha rak te rze so cjo lo gicz nym, od po nad 20
lat sta no wią cą naj czę ściej sto so wa ne w Pol sce na rzę dzie sys te ma ty za cji
podzia łów za wo do wych w ba da niach aka de mic kich. Dru gim na rzę dziem
jest mię dzy na ro do wa kla sy fi ka cja za wo dów ISCO -88 (In ter na tio nal Stan -
dard Clas si fi ca tion of Oc cu pa tions; ISCO COM 1994). Choć kla sy fi ka cja ta



z za ło że nia nie jest na rzę dziem ope ra cjo na li za cji po dzia łów spo łecz nych,
jej fak tycz na ro la ja ko na rzę dzia ba daw cze go sys te ma tycz nie się zwięk sza.
W ostat nich la tach sta ła się naj czę ściej sto so wa nym stan dar dem w mię dzy -
kra jo wych ba da niach po rów naw czych. 

3.1 Ce le ana li zy, me to da i wy ko rzy sta ne źró dła da nych

Za sad ni czym przed mio tem ana liz przed sta wio nych w tym roz dzia le jest
Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów w wer sji z 1993 ro ku1. Ce lem ana liz jest
pró ba roz strzy gnię cia, czy i na ile SKZ sta no wić mo że traf ne na rzę dzie ope -
ra cjo na li za cji po dzia łów za wo do wych we współ cze snej Pol sce. Czy kla sy fi -
ka cja ta mo że być sto so wa na w swo jej ory gi nal nej wer sji, czy też wy ma ga
pew nej re wi zji co do ukła du i za war to ści szcze gó ło wych ka te go rii, bądź też
sa mych za sad kla sy fi ko wa nia do po szcze gól nych ka te go rii wy ko naw ców
po szcze gól nych ról za wo do wych. War to pa mię tać, że Spo łecz na Kla sy fi ka -
cja Za wo dów po wsta ła pra wie 30 lat te mu w cza sach, gdy spoj rze nie
na pro ble my struk tu ry i nie rów no ści spo łecz nych by ło sil nie na zna czo ne
ide olo gią pań stwa so cja li stycz ne go. Obok zmian ustro jo wych i spo łecz -
nych, od te go cza su miał rów nież miej sce znacz ny po stęp tech no lo gicz ny,
któ ry bez wąt pie nia wy warł wpływ na za sa dy or ga ni za cji pra cy oraz wy mo -
gi kwa li fi ka cyj ne, for mu ło wa ne wo bec wy ko naw ców ról za wo do wych.
Pew ne za wo dy w tym cza sie za ni kły cał ko wi cie, po ja wi ły się no we. Na su -
wa się py ta nie, na ile kla sy fi ka cja za pro po no wa na 30 lat te mu, wy trzy ma ła
pró bę cza su i za cho wa ła swo ją ak tu al ność rów nież dziś?

Na le ży za zna czyć, że te stu jąc traf ność kla sy fi ka cji za po mo cą opi sa nych
wy żej me tod ogra ni czy my się wy łącz nie do traf no ści ope ra cyj nej, zwa nej
też for mal ną. Po za ob sza rem za in te re so wań po zo sta wi my jej traf ność teo -
re tycz ną (zob. np. Do mań ski 1985). 

Za gad nie nia zwią za ne z ope ra cyj ną traf no ścią kla sy fi ka cji za ha cza ją
przede wszyst kim o pro ble my i trud no ści ujaw nia ją ce się pod czas ko do wa -
nia ma te ria łu ze bra ne go w ba da niu. Na wet naj le piej prze my śla na kla sy fi -
kacja pod wzglę dem zrów no wa że nia i do de fi nio wa nia szcze gó ło wych ka -
tego rii mo że nie spraw dzić się w kon fron ta cji z cha rak te rem in for ma cji
uzyski wa nych w ba da niach. In for ma cje te nie za wsze obej mu ją ele men ty
pozwa la ją ce jed no znacz nie roz strzy gnąć, do któ rej z ka te go rii na le ży za kla -
sy fi ko wać da ny za wód. Pod sta wo wym pro ble mem jest nie jed na ko wy po -
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ziom pre cy zji czy wy stę pu ją ca nie kie dy po wierz chow ność tych in for ma cji.
Wy ni ka to nie ty le z uchy bień pro ce du ral nych an kie te rów pro wa dzą cych
wy wia dy, ile przede wszyst kim z nie jed na ko wych sche ma tów my śle nia re -
spon den tów na te mat wy ko ny wa nych za wo dów. Co wię cej, da ne gro ma -
dzo ne w ty po wych ba da niach obej mu ją nie tyl ko za wód wy ko ny wa ny
przez re spon den ta w ak tu al nej pra cy, lecz rów nież za wo dy in nych osób,
o któ rych in for ma cji do star cza re spon dent (np. za wód oj ca czy współ mał -
żon ka). Po ziom wie dzy re spon den ta na te mat za wo dów wy ko ny wa nych
przez in ne oso by mo że być dość po wierz chow ny, cze go efek tem bę dą la -
ko nicz ne bądź ste reo ty po we od po wie dzi. Po dob ne zja wi sko wy stę pu je,
gdy re spon den ta py ta my o pra ce wy ko ny wa ne w prze szło ści, np. o za wód
wy ko ny wa ny w pierw szej pra cy. Czas nie kie dy za cie ra szcze gó ły, w mia rę
upły wu lat two rzy się ugrun to wa ny sto su nek emo cjo nal ny do fak tów ma ją -
cych miej sce w prze szło ści – stąd też trud no nie kie dy uzy skać rów nie wia -
ry god ne in for ma cje, jak w przy pad ku pra cy wy ko ny wa nej w mo men cie ba -
da nia.

Klu czo wą ce chą ma te ria łu pod da ne go wtór nej ana li zie jest to, że
do kom pu te ro wych pli ków da nych zo sta ły wpro wa dzo ne peł ne de skryp -
cje wy ko ny wa nych za wo dów w ta kiej po sta ci, w ja kiej zo sta ły za no to wa ne
przez an kie te rów w kwe stio na riu szach wy wia dów. Te go ro dza ju ma te riał
na le ży uznać za nie zwy kle przy dat ny, po nie waż po zwa la zi lu stro wać ogra -
ni cze nia, na któ re na po ty ka ją ko de rzy po dej mu jąc de cy zje co do wy bo ru
kon kret nej ka te go rii w ra mach roz wią zań pro po no wa nych przez da ną kla -
sy fi ka cję. Do stęp ność opi sów za wo dów na no śni ku kom pu te ro wym po -
zwa la na dość ła twe ich po rząd ko wa nie i pre zen ta cję w róż nych uję ciach.
W szcze gól no ści po zwa la zi lu stro wać zróż ni co wa nie bądź ho mo ge nicz -
ność każ dej z ko do wa nych ka te go rii, a tak że spój ność i rze tel ność de cy zji
ko der skich. Ele men ty te ła two zo bra zo wać ana li zu jąc sto pień, w ja kim zbli -
żo ne opi sy za wo dów tra fia ją do tych sa mych oraz do róż nych ka te go rii ko -
do wych.

Re ali za cji ce lów pro jek tu sprzy ja względ nie du ża licz ba ana li zo wa nych
za wo dów (14,6 tys.). Po zwa la to na pod ję cie pró by iden ty fi ka cji ka te go rii
kla sy fi ka cyj nych, w któ rych ko do wa ne są za wo dy róż nią ce się swo im cha -
rak te rem i spe cy fi ką. Stwier dze nie ta kie go zja wi ska sta no wić mo że pod sta -
wę do za pro po no wa nia po dzia łu nie któ rych ka te go rii kla sy fi ka cji na bar -
dziej szcze gó ło we. Z dru giej stro ny du ża licz ba za wo dów po zwa la wska zać
te ob sza ry kla sy fi ka cji, z któ rych ko de rzy ko rzy sta ją rzad ko i któ re być mo -
że zo sta ły pier wot nie zde fi nio wa ne zbyt szcze gó ło wo.

Wie le moż li wo ści ana li tycz nych wy ni ka z rów no le głe go za sto so wa nia
do tych sa mych za wo dów kla sy fi ka cji ISCO. Przede wszyst kim po rów na nie
wy bra nych pa ra me trów roz kła dów ko do wa nych za wo dów po zwa la oce -
nić po ziom zrów no wa że nia kla sy fi ka cji SKZ, czy li po zwa la usta lić – czy
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i na ile po szcze gól ne frag men ty kla sy fi ka cji opi su ją od po wia da ją ce im seg -
men ty zróż ni co wa nia za wo do we go na po dob nym po zio mie szcze gó ło wo -
ści. We wszyst kich uwzględ nio nych ba da niach za wo dy do obu kla sy fi ka cji
ko do wa no nie za leż nie. Po zwa la to mię dzy in ny mi prze śle dzić, na ile wy ra -
zi ście w wy po wie dziach re spon den tów ujaw nia ją się po dzia ły i kry te ria sta -
no wią ce klu czo we osie każ dej z kla sy fi ka cji (np. po dział sta no wisk na kie -
row ni cze i nie kie row ni cze, czy na wła ści cie li i pra cow ni ków na jem nych).
Czy wy po wie dzi te są ro zu mia ne jed no znacz nie i efekt ko do wa nia przez
nie za leż nie pra cu ją cych ko de rów oka zu je się po dob ny, czy też spo sób in -
ter pre ta cji za le ży od ko de ra – co wska zy wa ło by na po trze bę do pre cy zo wa -
nia kry te riów sto so wa nych w da nej kla sy fi ka cji.

Osta tecz nym ce lem wszyst kich wy mie nio nych ana liz jest sfor mu ło wa -
nie re ko men da cji w dwóch kwe stiach. Po pierw sze, czy Spo łecz na Kla sy fi -
ka cja Za wo dów sta no wi sku tecz ne na rzę dzie ope ra cjo na li za cji po dzia łów
spo łecz nych w kon tek ście zmian, ja kie na stą pi ły od mo men tu jej po wsta -
nia do chwi li obec nej. Po dru gie, ja kie go ro dza ju zmia ny na le ża ło by wpro -
wa dzić w ukła dzie i za war to ści szcze gó ło wych ka te go rii Spo łecz nej Kla sy -
fi ka cji Za wo dów.

W ana li zach szcze gó ło wych wy ko rzy sta no da ne po cho dzą ce z czte rech
ba dań. Wszyst kie one zo sta ły zre ali zo wa ne przez In sty tut Fi lo zo fii i So cjo -
lo gii PAN. Są to na stę pu ją ce ba da nia.

1. Eu ro pej ski Son daż Spo łecz ny 2002. Ba da nie to zre ali zo wa no na re -
pre zen ta tyw nej pró bie męż czyzn i ko biet w wie ku 15 lub wię cej lat (Szta -
biń ski 2004). W ba da niu ko do wa no in for ma cje o za wo dzie re spon den ta
i za wo dzie współ mał żon ka. Łącz nie w ana li zie wy ko rzy sta no sym bo le ko -
do we ISCO i SKZ do ty czą ce 2506 za wo dów. 

2. Po lpan 2003. By ła to już czwar ta tran sza pa ne lu re ali zo wa ne go
na tych sa mych re spon den tach od 1988 ro ku w cy klach pię cio let nich.
Ogól no pol ska pró ba o li czeb no ści 1699 ob ję ła męż czyzn i ko bie ty w wie -
ku 21 lub wię cej lat. W ba da niu py ta no o na stę pu ją ce za wo dy:

– ak tu al ny za wód re spon den ta;
– za wód w pra cy do dat ko wej re spon den ta;
– do pię ciu za wo dów wy ko ny wa nych mię dzy ro kiem 1998 a 2003;
– ak tu al ny za wód współ mał żon ka;
– za wód oj ca re spon den ta gdy re spon dent miał 14 lat;
– za wód oj ca re spon den ta, gdy był w obec nym wie ku re spon den ta.
W da nych Po lpan do stęp ne by ły sym bo le ko do we ISCO i SKZ każ de go

za wo du oraz peł ne tek sto we de skryp cje za wo dów za pi sa ne przez an kie te -
rów w kwe stio na riu szach. W su mie w ba da niu uzy ska no in for ma cje o 5449
za wo dach.

3. Miesz kań cy War sza wy 2003. Ba da nie zre ali zo wa ne na lo so wej pró -
bie męż czyzn i ko biet, miesz kań ców War sza wy w wie ku 18 lub wię cej lat.
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Li czeb ność pró by wy nio sła 2013 osób. W ba da niu tym gro ma dzo no in for -
ma cje o ak tu al nym za wo dzie re spon den ta, za wo dzie ostat nio wy ko ny wa -
nym w pra cy oraz za wo dzie w pra cy do dat ko wej. W su mie zgro ma dzo no
opi sy 1900 za wo dów.

4. Eu ro pej ski Son daż Spo łecz ny 2004. Ba da nie to prze pro wa dzo no
na ogól no pol skiej pró bie męż czyzn i ko biet w wie ku 15 lub wię cej lat (Szta -
biń ski i Szta biń ski 2006). Gro ma dzo no da ne na te mat ak tu al ne go za wo du
re spon den ta, za wo du współ mał żon ka, za wo du oj ca, gdy re spon dent miał
14 lat oraz za wo du mat ki, gdy re spon dent miał 14 lat. W ESS 2004 ar chi wi -
zo wa no w zbio rze da nych peł ny za pis na zwy za wo du, sta no wi ska oraz
czyn no ści wy ko ny wa nych w pra cy. W su mie uzy ska no in for ma cje o 4774
za wo dach po cho dzą cych od 1774 re spon den tów.

3.2 Ana li za naj czę ściej wy bie ra nych ka te go rii ko do wych

Jed ną z wła sno ści kla sy fi ka cji za wo dów jest jej po ziom zrów no wa że nia
(ro zu mia ny ja ko od wrot ność stop nia kon cen tra cji). We dług te go kry te rium
ide al na sy tu acja to ta ka, w któ rej wszyst kie szcze gó ło we ka te go rie za wo do -
we kla sy fi ka cji są wy ko rzy sty wa ne w po dob nym stop niu i każ da z nich
obej mu je zbli żo ny od se tek ko do wa nych za wo dów. Naj mniej ko rzyst na jest
na to miast sy tu acja, w któ rej wy ko rzy sty wa ne ka te go rie ogra ni cza ją się
do kil ku lub kil ku na stu, zaś po zo sta ła część ka te go rii nie jest w ogó le wy -
ko rzy sty wa na.

W ta be li 3.1 przed sta wio no ran king ka te go rii ko do wych naj niż sze go
szcze bla kla sy fi ka cji SKZ upo rząd ko wa nych we dług czę sto ści ich wy ko rzy -
sty wa nia przez ko de rów. Pre zen to wa ne ze sta wie nie obej mu je 30 ka te go rii,
któ re w su mie obej mu ją 50% ko do wa nych za wo dów. Po zo sta łe 50% za wo -
dów by ło ko do wa ne przy uży ciu 398 ka te go rii. Na to miast 111 ka te go rii
szcze gó ło wych SKZ nie zo sta ło ani ra zu uży te wśród 14629 ana li zo wa nych
za wo dów.

Ka te go ria naj czę ściej wy ko rzy sty wa na pod czas ko do wa nia od po wia da
za wo do wi rol ni ka in dy wi du al ne go (sym bol SKZ –7111). Ka te go ria ta zo -
sta ła za sto so wa na w przy pad ku 16,1% wszyst kich ko do wa nych za wo dów.
Tak wy so ki po ziom kon cen tra cji wy bo rów na po je dyn czej ka te go rii wy -
ma ga z pew no ścią roz wa że nia z punk tu wi dze nia uży tecz no ści tej ka te go -
rii (he te ro ge nicz ność we wnętrz na), jak też si ły dys kry mi na cyj nej ca łej kla -
sy fi ka cji. 

Ana li zo wa ne ba da nia pro wa dzo ne by ły na pró bach re pre zen ta tyw nych,
obej mu jąc męż czyzn i ko bie ty, oso by o peł nym prze kro ju wie ku, miesz -
kań ców miast i wsi. W sto sun ku do tych ostat nich moż na ocze ki wać, że na -
wet je śli utrzy mu ją się na ro li, to ma ją zróż ni co wa ny sto su nek do wła sno ści
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go spo dar stwa rol ne go i peł nią w nim róż no rod ne funk cje. Ła two to za uwa -
żyć, gdy uświa do mi my so bie, że w pró bach re pre zen ta tyw nych są po dob -
ne szan se wy lo so wa nia po szcze gól nych osób z miesz ka ją cych na wsi ro -
dzin wie lo po ko le nio wych. Po zwa la to wnio sko wać, że ko de rzy (a za pew -
ne rów nież sa mi re spon den ci) ma ją skłon ność do ste reo ty pi za cji ro li rol ni -
ka i sto so wa nia w przy pad ku osób zwią za nych z pra cą w go spo dar stwie
rol nym jed ne go i te go sa me go sym bo lu ko do we go. 

Ta be la 3.1. Ze sta wie nie naj czę ściej wy bie ra nych szcze gó ło wych ka te go rii
kla sy fi ka cji SKZ
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Symbol
SKZ Nazwa kategorii Liczba

wyborów
Odsetek

wyborów
Odsetek

skumulowany

7111 Samodzielni rolnicy-właściciele gospodarstw rolnych 2351 16,1% 16,1%

5274 Kierowcy samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów 472 3,2% 19,3%

5232 Murarze, betoniarze, tynkarze, monterzy konstrukcji
budowlanych 357 2,4% 21,7%

2323 Księgowi i rachmistrze 265 1,8% 23,5%

1135 Nauczyciele w szkołach podstawowych i zasadniczych 244 1,7% 25,2%

4121 Sprzedawcy w sklepach spożywczych 234 1,6% 26,8%

8115 Właściciele sklepów i zakładów gastronomicznych 219 1,5% 28,3%

5234 Cieśle, stolarze, tapicerzy 215 1,5% 29,8%

6234 Sprzątacze pomieszczeń, sprzątaczki 211 1,4% 31,2%

4411 Magazynierzy 191 1,3% 32,5%

5262 Robotnicy produkcji i napraw odzieży i galanterii 181 1,2% 33,8%

6231 Stróże, dozorcy dzienni i nocni, portierzy 177 1,2% 35,0%

5249 Ślusarze i mechanicy narzędziowi 173 1,2% 36,2%

5212 Górnicy 169 1,2% 37,3%

3213 Referenci administracyjno-gospodarczy, organizacyjni 142 1,0% 38,3%

1143 Pozostali specjaliści kierunków społecznych i humanistycznych 138 0,9% 39,2%

5221 Wytapiacze, walcownicy, kowale, odlewnicy itp. 137 0,9% 40,2%

6311 Pół- i niewykwalifikowani pracownicy rolni 137 0,9% 41,1%

3122 Pielęgniarki, położne, felczerzy 133 0,9% 42,0%

5253 Młynarze, piekarze, cukiernicy, ubojowi, wędliniarze 121 0,8% 42,8%

4123 Sprzedawcy artykułów technicznych i przemysłowych 117 0,8% 43,6%

8113 Właściciele zakładów robót budowlanych 117 0,8% 44,4%

5247 Mechanicy samochodowi i innych środków transportu 114 0,8% 45,2%



Z ca łą pew no ścią Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów nie moż na za rzu cić,
że jej układ wy mu sza te go ro dza ju prak ty ki. Kla sy fi ka cja ta do star cza w przy -
pad ku rol ni ków sze re gu al ter na tyw nych moż li wo ści, z któ rych jed nak ko de -
rzy ko rzy sta ją rzad ko. Jed ną z tych moż li wo ści jest szcze gó ło wy sym bol 7131
ozna cza ją cy „oso by po ma ga ją ce w pro wa dze niu go spo dar stwa rol ne go”.
Sym bol ten był wy bie ra ny tyl ko w 0,1% przy pad ków. Po dob na licz ba wy bo -
rów (0,1%) mia ła miej sce w przy pad ku ka te go rii 7121 „Ogrod ni cy, pszcze la -
rze, ho dow cy, ry ba cy”. Ani ra zu w ko do wa niu nie za sto so wa no ka te go rii
7112 „Sa mo dziel ni rol ni cy – dzier żaw cy, użyt kow ni cy go spo darstw rol nych”,
zaś ka te go rie 7132 „Człon ko wie ro dzi ny po ma ga ją cy w pra cy pry wat nym
wła ści cie lom ogro dów, szklar ni, ferm ho dow la nych itp.” oraz 7211 „Człon ko -
wie spół dziel ni rol nych” uży wa ne by ły spo ra dycz nie (po ni żej 0,05%). 

W przy pad ku rol ni ków in dy wi du al nych wy stę pu je więc sil na kon cen -
tra cja sto so wa nych sym bo li ko do wych na ka te go rii wio dą cej 7111 „Sa mo -
dziel ni rol ni cy – wła ści cie le go spo darstw rol nych”. Nie uwzględ nia się ani
po dzia łu pra cy we wnątrz go spo dar stwa (rol nik vs. oso by po ma ga ją ce), ani
też orien ta cji go spo dar stwa na pro duk cję mie sza ną (upra wa i ho dow la)
bądź na okre ślo ną spe cja li za cję (np. ogrod nic two, sa dow nic two, ho dow la
trzo dy, pro duk cja mle ka, dro biu itp.).

Z po wyż szej ob ser wa cji pły nie wnio sek, że Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za -
wo dów nie mo że peł nić funk cji na rzę dzia iden ty fi ka cji po dzia łów za wo do -
wych wśród osób pra cu ją cych na ro li. W prak ty ce zbie ra nia in for ma cji
przez an kie te rów i póź niej sze go ko do wa nia za wo dów szcze gó ło we in for -
ma cje o cha rak te rze tej pra cy są bo wiem po mi ja ne i pra wie za wsze za wód
jest ko do wa ny tym sa mym sym bo lem. Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów
– bez utra ty swo ich funk cji – mo gła by za tem za wie rać tyl ko je den sym bol
szcze gó ło wy dla ozna cze nia „rol ni ka”.

Ana li za da nych przed sta wio nych w ta be li 3.1 pro wa dzi do wnio sku, że
za wód rol ni ka – ja ko po je dyn cza ka te go ria – wy bie ra ny jest du żo czę ściej
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Symbol
SKZ Nazwa kategorii Liczba

wyborów
Odsetek

wyborów
Odsetek

skumulowany

1134 Nauczyciele w szkołach średnich 106 0,7% 45,9%

5223 Elektrycy, elektromonterzy, elektromechanicy 104 0,7% 46,7%

4111 Kierownicy domów towarowych, sklepów, działów sprzedaży 103 0,7% 47,4%

5235 Operatorzy maszyn do obróbki drewna-frezerzy, strugacze, tokarze 101 0,7% 48,0%

5132 Brygadziści robót budowlano-montażowych 100 0,7% 48,7%

3231 Kanceliści i sekretarki 95 0,6% 49,4%

4321 Kucharze, cukiernicy, kawiarki 92 0,6% 50,0%



niż do wol na z po zo sta łych. Dru ga, ko lej na ka te go ria SKZ „Kie row cy sa mo -
cho dów oso bo wych, cię ża ro wych i au to bu sów” (5274) wy bie ra na by ła po -
nadpię cio krot nie rza dziej. W przy pad ku dal szych ka te go rii róż ni ce w licz -
bie wy bo rów nie są już tak du że, przez co trud no wska zać ce zu rę dzie lą cą
ka te go rie wy ko rzy sty wa ne bar dziej in ten syw nie od wy ko rzy sty wa nych
mniej in ten syw nie. Ze sta wie nie przed sta wio ne w ta be li 3.1 umow nie ogra -
ni czo no do 30 naj czę ściej sto so wa nych sym bo li ko do wych, któ re w su mie
obej mu ją 50% wszyst kich za sto so wań kla sy fi ka cji.

Szcze gó ło we ka te go rie ko do we umiej sco wio ne w gór nej czę ści li sty
zda ją się po twier dzać te zę, że rów nież w za wo dach po za rol ni czych wy stę -
pu ją wiąz ki ról i ty tu łów za wo do wych, w przy pad ku któ rych kla sy fi ka cja
nie ofe ru je do sta tecz nej mo cy dys kry mi na cyj nej. Wy stę pu ją ca na dru gim
miej scu ka te go ria „kie row ców” (o sym bo lu 5274) obej mu je za wo dy zbli żo -
ne isto tą i za kre sem wy ko ny wa nych czyn no ści zwią za nych z pro wa dze -
niem po jaz du, lecz róż nią ce się kon tek stem sy tu acji pra cy. Kie row ca au to -
bu su wy ko nu je pra cę w fir mach usłu go wych zaj mu ją cych się prze wo zem
osób. Są to przed się bior stwa ko mu ni ka cji miej skiej, prze woź ni cy ko mu ni -
ka cji lo kal nej, da le ko bież nej lub mię dzy na ro do wej. We wszyst kich tych
przy pad kach klu czo wym ele men tem ro li jest cią gły kon takt z ludź mi (pa sa -
że ra mi), obej mu ją cy udzie la nie in for ma cji, eg ze kwo wa nie po rząd ku i prze -
strze ga nia za sad ko rzy sta nia z po jaz du, nie kie dy sprze daż bi le tów. Pra ca
kie row cy au to bu su ma naj czę ściej na rzu co ny re żim cza so wy i prze strzen -
ny jej wy ko ny wa nia w po sta ci roz kła dów jaz dy i usta lo nych tras. Zu peł nie
pod tym wzglę dem ina czej wy glą da pra ca kie row cy cię ża rów ki. Cha rak te -
ry zu je się ona bra kiem cią głe go kon tak tu z ludź mi, wy jąt ko wo ścią i zmien -
no ścią po wie rza nych za dań, a tak że pew ną swo bo dą w za kre sie spo so bu
ich wy ko na nia (wy bór cza su i kon kret nej tra sy prze jaz du). Pra cy kie row cy
cię ża rów ki to wa rzy szą nie kie dy czyn no ści fi zycz ne przy za ła dun ku i wy ła -
dun ku to wa rów. Ele men tem pra cy kie row ców po jaz dów do staw czych by -
wa też roz li cza nie do staw prze wo żo nych pro duk tów, co mo że obej mo wać
ele men ty ne go cja cji do ty czą cych ilo ści i cen. Jesz cze ina czej wy glą da pra ca
kie row cy sa mo cho du oso bo we go. Mo że to być eta to wy tak sów karz, kie -
row ca sa ni tar ki, bądź kie row ca sa mo cho du służ bo we go. Tak róż no rod ny
cha rak ter pra cy kie row ców pro wa dzą cych róż ne go ty pu po jaz dy ro dzi
wąt pli wo ści co do traf no ści sto so wa nia jed nej ka te go rii ko do wej, któ ra
obej mu je dość znacz ny seg ment zróż ni co wa nia za wo do we go.

W ta be li 3.2 za miesz czo ne zo sta ło ze sta wie nie peł nych za pi sów an kie -
ter skich na zwy za wo du oraz opi su wy ko ny wa nych czyn no ści w przy pad ku
za wo dów za li czo nych do oma wia nej ka te go rii 5274 „Kie row cy sa mo cho -
dów oso bo wych, cię ża ro wych, au to bu sów”. Istot ną ce chą uzy ski wa nych
w ba da niach za pi sów an kie ter skich jest to, że nie kie dy są one la ko nicz ne
i ogra ni cza ją się po da nia na zwy za wo du („kie row ca”). Sy tu acja ta wy stę pu -
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je czę ściej w py ta niach do ty czą cych za wo du oj ca niż za wo du re spon den ta.
Mo że to świad czyć o tym, że wie dza re spon den ta na te mat za wo du in nych
osób (oj ca, mat ki, współ mał żon ka) ogra ni czo na jest do ty tu łu za wo do we -
go, bez zna jo mo ści szcze gó łów do ty czą cych cha rak te ru wy ko ny wa nej pra -
cy. Z te go punk tu wi dze nia po ziom szcze gó ło wo ści ka te go rii 5274 na le ża -
ło by uznać za wy star cza ją cy, gdyż w czę ści przy pad ków i tak nie moż na od -
two rzyć bar dziej pre cy zyj nych cech wy ko ny wa ne go za wo du, np. ro dza ju
pro wa dzo ne go po jaz du.

Ta be la 3.2. Ver ba ti my za wo dów ko do wa nych do ka te go rii SKZ „Kie row cy
sa mo cho dów oso bo wych, cię ża ro wych, au to bu sów” (sym bol 5274)
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kierowca ojciec gdy resp. miał 14 lat

kierowca ojciec gdy resp. miał 14 lat

kierowca ojciec gdy resp. miał 14 lat

kierowca - transportował piwo/rozwoził piwo ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca "Nysy" osobowej/dowożenie ludzi do pracy i w ciągu dnia według potrzeb ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca "Stara" na budowie/przewóz samochodem materiałów budowlanych ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca autobusowy/kierował autobusem miejskim ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca autobusów/prowadzenie autobusów MPK ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca autobusu miejskiego ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca autobusu/kierowca ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca autobusu/kierowca autobusu ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca autobusu/prowadzenie autobusu ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca autobusu/przewoził ludzi-komunikacja miejska ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca ciężarówki/kierował ciężarówką ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca ciężarówki/nie wiem ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca ciężarówki/prowadził samochód ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca ciężarówki/przewóz towarów w Polsce ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca ciężarówki/transport szkła ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca karetki pogotowia/kierował karetką pogotowia ratunkowego, ojciec gdy resp. 14 lat
przewóz chorych, bez przenoszenia ich

kierowca magazynier/dostawa paliw na stacje benzynowe ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca maszyn drogowych/kierowanie i obsługiwanie maszyn drogowych (walec) ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca mechanik/kieruje ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca PKS/kierowanie samochodami ciężarowymi i autobusami ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca PKS-transport towarów/kierował samochodem ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca sam. ciężarowego/przewóz materiałów ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca samochodów ciężarowych/kierowca samochodów ciężarowych ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca samochodów ciężarowych/kierowca samochodów ciężarowych, ojciec gdy resp. 14 lat
przewoził towary przemysłowe i inne

kierowca samochodu - wywrotki/obsługa wywrotki ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca samochodu ciężarowego/dowóz towarów do sklepów ojciec gdy resp. 14 lat

Treść zapisu ankieterskiego w kwestionariuszu Zawód będący 
przedmiotem pytania
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kierowca samochodu ciężarowego/kierował samochodem ciężarowym ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca samochodu ciężarowego/kierowanie samochodem ciężarowym, ojciec gdy resp. 14 lat
kontrola załadunku i wyładunku

kierowca samochodu ciężarowego/kierowca samochodu ciężarowego ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca samochodu ciężarowego/kierowca samochodu ciężarowego ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca samochodu ciężarowego/prowadzenie samochodu ciężarowego ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca samochodu ciężarowego/prowadzi pojazdy ciężarowe ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca samochodu ciężarowego/prowadził samochody ciężarowe, rozładowywał ojciec gdy resp. 14 lat
i załadowywał towary

kierowca samochodu ciężarowego/przewoził wapno, węgiel i materiały budowlane ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca samochodu ciężarowego/przewóz towarów ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca samochodu ciężarowego/rozwożenie tkanin po Polsce ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca samochodu dostawczego, pracował za granicą/jeździł samochodem ojciec gdy resp. 14 lat
dostawczym

kierowca samochodu dostawczego/rozwoził towar po sklepach ojciec gdy resp. 14 lat
w Spółdzielni Zaopatrzenia

kierowca samochodu dostawczego-ciężarowego/kierowca samochodu ojciec gdy resp. 14 lat
dostawczego-ciężarowego

kierowca samochodu osobowego/kierowca ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca samochodu strażackiego/uczestnictwo w akcjach ratunkowych ojciec gdy resp. 14 lat
(przy pożarach)

kierowca samochodu/prowadził samochód, jeździł nim ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca sanitarki w pogotowiu ratunkowym ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca taksówki osobowej/przewóz osób ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca w kopalni węgla brunatnego/przewóz towarów w kopalni ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca w kopalni węgla brunatnego/przewóz wykopalisk z kopalni ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca w mieszalni pasz {PGR/rozwożenie pasz ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca w MPK/prowadzenie autobusu miejskiego ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca w żwirowni/kierował pojazdem ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca zawodowy/przewóz produktów rolnych ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca, mechanik ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/autobus ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/jazda samochodem ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/kierował pojazdem ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/kierowanie pojazdami ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/kierowca ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/kierowca ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/kierowca ciężarówki ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/kierowca samochodu ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/kierowca samochodu ciężarowego ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/kierowca samochodu dostawczego ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/kierowca samochodu osobowego i ciągnika ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/kierowca samochodu osobowego i samochodów ciężarowych ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/kierowca w cywilu ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/prowadzenie autobusu ojciec gdy resp. 14 lat
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kierowca/prowadzenie pojazdów ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/prowadzenie pojazdów samochodowych ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/prowadzenie pojazdu samochodowego ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/prowadzenie samochodów dostawczych o różnym tonażu ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/prowadzenie samochodu ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/prowadzenie samochodu ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/prowadzenie samochodu ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/prowadził samochód ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/prowadził samochód ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/przewóz osób ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/przewóz osób i towarów ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/przewóz towarów ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/transport ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca/transport samochodowy mebli w Polsce i za granicą ojciec gdy resp. 14 lat

kierowca-mechanik/kierowca ojciec gdy resp. 14 lat

konwojent/dostarczanie towarów do wyznaczonego punktu ojciec gdy resp. 14 lat

pracownik w ambulansie pocztowym PKP/pracownik fizyczny ojciec gdy resp. 14 lat
w ambulansie PKP

taksówkarz/przewóz osób ojciec gdy resp. 14 lat

taksówkarz/przewóz osób taksówką ojciec gdy resp. 14 lat

(PTHiW) kierowca/kierowca ojciec w wieku respondenta

kierowca ojciec w wieku respondenta

kierowca ojciec w wieku respondenta

kierowca ojciec w wieku respondenta

kierowca ojciec w wieku respondenta

kierowca ojciec w wieku respondenta

kierowca ojciec w wieku respondenta

kierowca ojciec w wieku respondenta

kierowca ojciec w wieku respondenta

kierowca ojciec w wieku respondenta

kierowca ojciec w wieku respondenta

kierowca ojciec w wieku respondenta

kierowca ojciec w wieku respondenta

kierowca ojciec w wieku respondenta

kierowca autobusu PKS ojciec w wieku respondenta

kierowca autobusu/kierowca w PKS ojciec w wieku respondenta

kierowca ciężarówek/kierowca ciężarówek w firmie elektrycznej ojciec w wieku respondenta
- woził słupy do montaży na progach

kierowca ciężarówki ojciec w wieku respondenta

kierowca ciężarówki/pracownik najemny ojciec w wieku respondenta

kierowca ciężarówki/pracownik najemny ojciec w wieku respondenta

kierowca mechanik/kierowca autobusu miejskiego ojciec w wieku respondenta

kierowca PKS ojciec w wieku respondenta

kierowca samochodu ciężarowego ojciec w wieku respondenta
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kierowca samochodu ciężarowego ojciec w wieku respondenta

kierowca samochodu dostawczego ojciec w wieku respondenta

kierowca samochodu dostawczego Żuka ojciec w wieku respondenta

kierowca samochodu dostawczego/kierowca transport jaj ojciec w wieku respondenta

kierowca transportowy ojciec w wieku respondenta

kierowca w zakładzie wyrobów metalowych ojciec w wieku respondenta

kierowca zawodowy ojciec w wieku respondenta

kierowca zawodowy/kierowca (pracownik) ojciec w wieku respondenta

kierowca zawodowy/kierowca samochodu ciężarowego ojciec w wieku respondenta
i samochodów specjalistycznych

kierowca/kierowca autobusów ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca autobusów pasażerskich ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca autobusu ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca autobusu ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca ciężarówki ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca ciężarówki ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca ciężarówki na budowie ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca ciężarówki w Wojewódzkiej Spółdzielni ojciec w wieku respondenta
Transportu Wiejskiego

kierowca/kierowca PKS ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca samochodou ciężarowego ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca samochodów ciężarowych specjalnych ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca samochodu ciężarowego ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca samochodu ciężarowego ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca samochodu ciężarowego ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca samochodu ciężarowego ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca samochodu ciężarowego ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca samochodu ciężarowego ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca samochodu ciężarowego ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca samochodu ciężarowego TIR ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca samochodu dostawczego ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca samochodu półciężarowego ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca wojskowy-samochód osobowy ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca-konwojent ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca-przewóz towarów budowlanych ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca-wozi towary ojciec w wieku respondenta

kierowca/operator maszyn drogowych ojciec w wieku respondenta

kierowca/praca w charakterze kierowcy samochodu ciężarowego ojciec w wieku respondenta

kierowca/robotnik fizyczny ojciec w wieku respondenta

kierowca/robotnik wykwalifikowany-kierowca ojciec w wieku respondenta

kierowca/rozwożenie różnych materiałów budowlanych ojciec w wieku respondenta

kierowca/zaopatrzeniowiec w MIFAM-ie ojciec w wieku respondenta

kierowca-mechanik/kierowca samochodów osobowych ojciec w wieku respondenta

kierowca/kierowca tirów ciężarowych, kierownik bazy kierowców ojciec w wieku respondenta
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mechanik/kierowca samochodu ciężarowego ojciec w wieku respondenta

szofer ojciec w wieku respondenta

ślusarz mechanik/kierowca ojciec w wieku respondenta

zawodowy kierowca/kierowca (dostawczy - zaopatrzenie) ojciec w wieku respondenta

kierowca TIRa/kierowanie samochodem, rozwożenie towarów respondent dodatkowa praca

kierowca respondent obecny

kierowca - inkasent/rozładunek, załadunek towaru respondent obecny

kierowca - konwojent - kasjer/rozwożenie chipsów respondent obecny

kierowca (samochodu osobowego)/kierowca (w urzędzie miasta) respondent obecny
/prowadzenie samochodu (różne wyjazdy w sprawach służbowych)

kierowca autobusowy/kierowca respondent obecny

kierowca autobusów miejskich MPK/kierowca respondent obecny

kierowca autobusu komunikacji miejskiej/kierowanie autobusem - przewóz pasażerów respondent obecny

kierowca autobusu/kierował autobusem PKS respondent obecny

kierowca autobusu/kierował autobusem, wyjazdy zagraniczne, przegląd, respondent obecny
przygotowanie samochodu

kierowca autobusu/przewóz osób respondent obecny

kierowca branżysta, handlowiec, zaopatrzeniowiec/kierowca, branżysta, respondent obecny
handlowiec, zaopatrzeniowiec/rozwożenie towaru, montaż sprzętu elektronicznego

kierowca budowlany/kierowca na budowie respondent obecny

kierowca busa/dowóz ludzi na miejsce pracy respondent obecny

kierowca ciężarówki/pracownik najemny respondent obecny

kierowca mechanik/kierowca samochodu ciężarowego respondent obecny

kierowca MPK/przewóz ludzi na terenie miasta respondent obecny

kierowca PKS Mielec-Tarnobrzeg/kierowałem autobusem respondent obecny

kierowca samochodu ciężarowego/kierowanie pojazdem respondent obecny

kierowca samochodu ciężarowego/kierowca TIRa respondent obecny
/kierowca samochodu ciężarowego TIR

kierowca samochodu ciężarowego/pomoc przy załadunku i rozładunku, respondent obecny
prowadzenie (kierowanie) samochodu ciężarowego

kierowca samochodu ciężarowego/prowadzenie samochodu ciężarowego respondent obecny

kierowca samochodu ciężarowego/przewozi towary respondent obecny

kierowca samochodu ciężarowego/przewożenie materiałów budowlanych respondent obecny

kierowca samochodu ciężarowego/przewóz różnych towarów respondent obecny

kierowca samochodu ciężarowego/przewóz towarów respondent obecny

kierowca samochodu ciężarowego/przewóz towarów, załadunek i rozładunek respondent obecny

kierowca samochodu/kierowanie samochodem respondent obecny

kierowca sanitarki/przewóz chorych osób respondent obecny

kierowca w pogotowiu ratunkowym/jazda karetka pogotowia ratunkowego respondent obecny

kierowca zaopatrzeniowiec/rozwożenie i przywożenie towaru respondent obecny

kierowca/był osobistym kierowcą Dyrektora Urzędu Statystycznego respondent obecny

kierowca/jazda samochodem respondent obecny

kierowca/kierowanie pojazdem, dowóz towaru do hurtowni budowlanej respondent obecny

kierowca/kierowca autobusu MKS/prowadzenie pojazdu respondent obecny

kierowca/kierowca samochodu ciężarowego/transport ciężarowy respondent obecny
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kierowca/kierowca w kolumnie transportu "Poczta Polska" respondent obecny
/prowadzenie pojazdu (respondent nie może udzielać informacji 
na temat czynności zawodowych)

kierowca/kierowca w mleczarni respondent obecny

kierowca/kierowca zawodowy pojazdu osobowego/kierowanie pojazdem respondent obecny
osobowym (służbowym),wożenie pracowników

kierowca/kierowca, operator maszyn pralniczych respondent obecny

kierowca/kieruje pojazdem respondent obecny

kierowca/pracownik fizyczny/krajowy transport samochodowy, przewóz respondent obecny
np. mebli, samochodów, materiałów budowlanych

kierowca/prowadzenie i obsługa pojazdu respondent obecny

kierowca/prowadzenie pojazdów mechanicznych respondent obecny

kierowca/prowadzenie samochodu respondent obecny

kierowca/prowadzenie samochodu respondent obecny

kierowca/prowadzenie samochodu ciężarowego, załadunek i rozładunek towaru respondent obecny

kierowca/przewóz ludzi podczas pracy busem respondent obecny

kierowca/przewóz ładunków samochodem ciężarowym respondent obecny

kierowca/przewóz osób respondent obecny

kierowca/przewóz osób i towaru respondent obecny

kierowca/przewóz towarów respondent obecny

kierowca/rozwożenie posiłków po szpitalach respondent obecny

kierowca/samochody ciężarowe z przyczepami respondent obecny

kierowca-akwizytor/akwizytor/prowadzenie samochodu i dostarczanie bądź odbiór 
towaru respondent obecny

kierowca-handlowiec (przedstawiciel handlowy)/kierowca handlowiec respondent obecny
/kierowanie samochodem półciężarowym, sprzedaż towaru

kierowca-magazynier/kierowca w hurtowni napoi gazowanych respondent obecny

kierowca-mechanik/kierowca respondent obecny

kierowca-mechanik/warsztat, obsługa maszyn samobieżnych, wszystkie prace respondent obecny

kierowca-zaopatrzeniowiec/jazda samochodem respondent obecny

konserwator dróg i mostów-kierowca/kierowca Żuka/kieruje samochodem, respondent obecny
przewozi pracowników, zaopatrzenie

mechanik kierowca/kierowca zawodowy/jeżdżę samochodem ciężarowym respondent obecny
w urzędzie gminy

mechanik-kierowca/kierowca/obsługa samochodów ciężarowych i osobowych respondent obecny

motorniczy/prowadzenie pojazdu respondent obecny

kierowca 3,5 t/prowadzenie samochodu respondent praca pośrednia

kierowca ciężarówki/pracownik najemny respondent praca pośrednia

kierowca inkasent respondent praca pośrednia

kierowca samochodowy/przewóz materiałów budowlanych respondent praca pośrednia

kierowca samochodu ciężarowego i autobusu/dowożenie ludzi respondent praca pośrednia
oraz materiałów budowlanych

kierowca samochodu ciężarowego/prowadzenie samochodu ciężarowego respondent praca pośrednia

kierowca samochodu dostawczego/kierowca-załadunek i rozładunek towaru respondent praca pośrednia
w Domu Dziecka

kierowca samochodu osobowego/przewóz osób, pomoc przy składaniu domków respondent praca pośrednia
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w Niemczech

kierowca sprzedawca (narzędzia)/dystrybucja narzędzi respondent praca pośrednia

kierowca w mleczarni/usługi rolnicze, rozwożenie art. nabiałowych do sklepów respondent praca pośrednia

kierowca/kierowca karetki respondent praca pośrednia

kierowca/kierowca ładowacz/kierowanie pojazdem dostawczym, respondent praca pośrednia
prace załadunkowe i rozładunkowe

kierowca/kierowca małego samochodu ciężarowego respondent praca pośrednia

kierowca/kierowca samochodu ciężarowego/przewóz towarów respondent praca pośrednia

kierowca/kierowca sanitarki/prowadzenie pojazdu respondent praca pośrednia

kierowca/kierowca sanitarki/prowadzenie samochodu respondent praca pośrednia

kierowca/kierowca sanitarki/prowadzenie samochodu respondent praca pośrednia

kierowca/kierowca-mechanik/przewoził ludzi, naprawiał samochody, respondent praca pośrednia
konserwacja samochodów

kierowca/pracownik fizyczny/transport materiałów budowlanych respondent praca pośrednia

kierowca/prowadzenie pojazdu respondent praca pośrednia

kierowca/rozwóz mączki ziemniaczanej respondent praca pośrednia

kierowca-kurier/odbieranie-dostarczanie przesyłek respondent praca pośrednia

kierowca-mechanik/rozwożenie towarów respondent praca pośrednia

kierowca-mechanik/transport-drobne naprawy respondent praca pośrednia

prace pomocnicze w firmie, w której resp. pracuje/kierowca dowożący materiały respondent praca pośrednia
przy wykańczaniu nowej hali zakładu/prace budowlane wykończeniowe

kierowca - samochód ciężarowy/transport materiałów budowlanych współmałżonek obecny

kierowca busa/kierowanie samochodem współmałżonek obecny

kierowca ciężarowy/kierowca współmałżonek obecny

kierowca ciężarówek/przewozy towarów, prowadzenie samochodu współmałżonek obecny

kierowca ochroniarz/prowadzi samochód ciężarowy transport ciężarowy współmałżonek obecny

kierowca PKS Żywiec/jazda autobusem współmałżonek obecny

kierowca samochodów ciężarowych TIR/przewozy i transport towarów w ruchu współmałżonek obecny
krajowym i międzynarodowym

kierowca samochodu ciężarowego/rozwożenie materiałów opałowych współmałżonek obecny

kierowca samochodu dostawczego/przewożenie towarów do magazynów współmałżonek obecny
i do sklepów (w zakładzie krawieckim)

kierowca samochód osobowy/transport gości z lotniska do firmy współmałżonek obecny

kierowca TIR-a/prowadzenie samochodu ciężarowego współmałżonek obecny

kierowca w firmie/rozwożenie towaru do sklepów spożywczych współmałżonek obecny

kierowca zawodowy/kierowca (pracownik)/kierowca ciężarówki współmałżonek obecny
(jeździ ciężarówką)

kierowca/kierowanie autobusami komunikacji miejskiej współmałżonek obecny

kierowca/kierowanie autobusem współmałżonek obecny

kierowca/kierowanie samochodem ciężarowym współmałżonek obecny

kierowca/kierowanie samochodem dostawczym współmałżonek obecny

kierowca/kierowca współmałżonek obecny

kierowca/kierowca autobusu PKS współmałżonek obecny

kierowca/kierowca autobusu PKS współmałżonek obecny

kierowca/kierowca autobusu/prowadzenie autobusu PKS współmałżonek obecny
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(Sa wiń ski 2005: aneks A -2). W ra mach tej ka te go rii wy stę pu je sze reg de -
skryp cji ogra ni cza ją cych się do po je dyn cze go ty tu łu za wo do we go. Są to
głów nie okre śle nia „mu rarz”. Nie kie dy umiesz czo ne w za pi sach an kie ter -
skich do okre śle nia te go za wo du nie wno szą nic wię cej, gdyż ogra ni cza ją
się do po wtó rze nia na zwy za wo du w for mie wy ko ny wa nych czyn no ści
(„mu ru je”) lub wska za niu, że pra ca wy ko ny wa na jest w ob rę bie bran ży bu -
dow la nej, np.:

mu rarz/bu do wał, mu ro wał róż ne go ro dza ju obiek ty
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ści funk cji i wy ko ny wa niu wie lu róż nych spe cjal no ści w ra mach prac
przy bu do wie i wy kań cza niu bu dyn ków, np.:

mu rarz/pra ce bu dow la ne, mu ro wa nie, tyn ko wa nie, szpa chlo wa nie,
ma lo wa nie, zbro je nie
bu dow la niec/mu rarz, cie śla, ma larz -pra ca na bu do wach za gra ni cą
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kierowca/kierowca autobusu/prowadzenie autobusu, przewóz osób współmałżonek obecny

kierowca/kierowca samochodów ciężarowych/rozwożenie towaru za granicę kraju współmałżonek obecny

kierowca/kierowca samochodu ciężarowego/kierowanie samochodem ciężarowym współmałżonek obecny

kierowca/kierowca samochodu ciężarowego/TIR transport ciężarowy współmałżonek obecny

kierowca/kierowca samochodu dostawczego/kierowanie pojazdem, załadunek, współmałżonek obecny
rozładunek, akwizycja

kierowca/kieruje autem współmałżonek obecny

kierowca/prowadzenie autobusu współmałżonek obecny

kierowca/prowadzenie samochodu osobowego współmałżonek obecny

kierowca/prowadzi pojazd współmałżonek obecny

kierowca/przewożenie leków ciężarówką współmałżonek obecny

kierowca/przewóz materiałów budowlanych współmałżonek obecny

kierowca/przewóz materiałów budowlanych współmałżonek obecny

kierowca/przewóz osób/przewóz osób współmałżonek obecny

kierowca/przewóz surowców wydobytych w kopalni współmałżonek obecny

kierowca/przewóz towarów współmałżonek obecny

kierowca/rozwożenie ludzi, dokumentów współmałżonek obecny

kierowca/samochodu ciężarowego współmałżonek obecny

kierowca/usługi transportowe, rozwożenie leków współmałżonek obecny

kierowca-mechanik samochodowy/rozwozi płatki w firmie prywatnej współmałżonek obecny

mechanik kierowca/kierowca/samochody ciężarowe i osobowe współmałżonek obecny

ślusarz/kierowca/prowadzenie pojazdów współmałżonek obecny

technik mechanik/kierowca/rozwóz towaru współmałżonek obecny

Treść zapisu ankieterskiego w kwestionariuszu Zawód będący 
przedmiotem pytania



elek tryk, be to niarz/pra cow nik fi zycz ny/wszyst kie czyn no ści bu dow la ne
na du żych bu do wach
mu rarz i ma larz/mu ru ję, szpa chlu ję ścia ny, ma lu ję -wy ko nu ję pra ce re -
mon to wo -bu dow la ne.
Rów no le gle wy stę pu ją de skryp cje, któ re świad czą o wą skiej spe cja li za -

cji wy ko naw cy da ne go za wo du w za kre sie wy ko ny wa nych czyn no ści lub
miej sca ich wy ko ny wa nia, np.:

ma larz, szpa chlarz w bu dow nic twie/ma lo wa nie i szpa chlo wa nie kla tek
scho do wych w blo kach
ro bot nik bu dow la ny/skrę ca nie rur
ta pe ciarz/na kła da nie ta pet w do mach pry wat nych
be to niarz/pra cow nik fi zycz ny/bez po śred nia pra ca przy be to niar ce.
De skryp cje za wo dów uzy ska ne w przy pad ku ka te go rii 5232 do brze ilu -

stru ją pe wien pa ra doks, któ ry ujaw nia się przy pró bie do pa so wa nia ka te -
go rii SKZ do zróż ni co wa nia ról za wo do wych i spo so bu ich przed sta wia nia
przez re spon den tów. Z jed nej stro ny wy od ręb nie nie w kla sy fi ka cji wą skich
spe cjal no ści nie jest wca le sprzecz ne z la ko nicz no ścią wy po wie dzi re spon -
den tów. Wy po wie dzi la ko nicz ne od wo łu ją się czę sto do kon kret ne go ty tu -
łu za wo do we go, jak mu rarz, ma larz, de karz, cie śla, zdun itp. Z dru giej jed -
nak stro ny bar dziej szcze gó ło we i roz bu do wa ne wy po wie dzi do wo dzą, że
fak tycz nie wy ko ny wa ne ro le za wo do we po le ga ją na łą cze niu bądź prze -
mien nym wy ko ny wa niu za dań wła ści wych dla wą skich spe cjal no ści za wo -
do wych, co wy ma ga ło by ko do wa nia ich do ka te go rii ogól nych. Pa ra doks
– o któ rym mo wa – po le ga więc na tym, że wy po wie dzi la ko nicz ne wy ma -
ga ły by ka te go rii szcze gó ło wych, zaś wy po wie dzi pre cy zyj ne – ka te go rii
ogól nych, co na pierw szy rzut oka nie wy da je się wca le oczy wi ste.

Ta be la 3.3. Ze sta wie nie naj czę ściej wy bie ra nych szcze gó ło wych ka te go rii
kla sy fi ka cji ISCO
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Symbol Nazwa kategorii Liczba użyć
Odsetek

użyć
Odsetek 

skumulowany

6130 Rolnicy indywidualni 2384 16,3% 16,3%

5220 Sprzedawcy w sklepach i na targowiskach 660 4,5% 20,8%

3433 Księgowi 314 2,1% 23,0%

8324 Kierowcy samochodów ciężarowych 308 2,1% 25,1%

9132
Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe 
i podobne

283 1,9% 27,0%

7122 Murarze, kamieniarze i pokrewni 226 1,5% 28,5%

4131 Referenci magazynowania 217 1,5% 30,0%



Pro blem he te ro ge nicz no ści czę ści ka te go rii kla sy fi ka cyj nych nie ogra ni cza
się do Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów. W ta be li 3.3 ze sta wio ne zo sta ły naj -
czę ściej sto so wa ne przez ko de rów ka te go rie kla sy fi ka cji ISCO. I w tym przy -
pad ku na pierw szym miej scu zna la zła się ka te go ria obej mu ją ca rol ni ków pro -
wa dzą cych wła sne go spo dar stwa. Po mi nie my omó wie nie te go fak tu2 prze -
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Symbol Nazwa kategorii Liczba użyć
Odsetek

użyć
Odsetek 

skumulowany

7222 Ślusarze narzędziowi i pokrewni 212 1,4% 31,5%

7124 Cieśle i stolarze budowlani 188 1,3% 32,8%

2331 Nauczyciele w szkołach podstawowych 186 1,3% 34,0%

7111 Górnicy i pokrewni 182 1,2% 35,3%

9211 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie 176 1,2% 36,5%

9152 Portierzy, woźni i pokrewni 161 1,1% 37,6%

7241 Elektromechanicy i elektromonterzy 157 1,1% 38,6%

5169 Pozostali pracownicy ochrony 153 1,0% 39,7%

7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 149 1,0% 40,7%

3231 Pielęgniarki 146 1,0% 41,7%

4122
Referenci ekonomiczni, finansowi, statystyczni 
i pokrewni

139 1,0% 42,7%

1210 Prezesi i dyrektorzy generalni 136 0,9% 43,6%

1319 Pozostali kierownicy małych zakładów pracy 125 0,9% 44,4%

7129 Pozostali robotnicy budowlani i pokrewni 124 0,8% 45,3%

0100 Siły zbrojne 112 0,8% 46,1%

7433 Krawcy, kapelusznicy i pokrewni 111 0,8% 46,8%

7136 Hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych 108 0,7% 47,6%

8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 107 0,7% 48,3%

9320
Robotnicy pomocniczy w przemyśle 
przetwórczym

107 0,7% 49,0%

7212 Spawacze i pokrewni 105 0,7% 49,7%

5122 Kucharze 101 0,7% 50,4%

2 Ka te go rie SKZ -7111 oraz ISCO -6130 są na ogół so bie rów no waż ne na mo cy kon wen -
cji przyj mo wa nej pod czas ko do wa nia. Z re gu ły ko de rom za le ca się sto so wa nie jed ne go
kon kret ne go sym bo lu ISCO ja ko od po wied ni ka „rol ni ka in dy wi du al ne go”, po nie waż z kla -
sy fi ka cji ISCO nie wy ni ka, któ ra z do stęp nych szcze gó ło wych ka te go rii kla sy fi ka cyj nych jest
w tym przy pad ku naj bar dziej od po wied nia. Pro blem spro wa dza się więc do ste reo ty pi za cji
za cho dzą cej już w fa zie ra por to wa nia przez re spon den ta za wo du an kie te ro wi, któ ra ma za -
pew ne pod ło że w kul tu ro wej spe cy fi ce rol ni ków ja ko gru py za wo do wej.



cho dząc od ra zu do dru giej, naj czę ściej sto so wa nej ka te go rii za wo do wej,
ja ką w przy pad ku kla sy fi ka cji ISCO sta no wią „Sprze daw cy w skle pach
i na tar go wi skach” (ozna cze ni w ISCO sym bo lem 5220). 

Ana li za do ko na nych przez an kie te rów opi sów za wo dów i sta no wisk za -
kla sy fi ko wa nych do tej ka te go rii (Sa wiń ski 2005: aneks A -3) po zwa la
stwier dzić, że sta no wi ska te cha rak te ry zu je znacz na he te ro ge nicz ność w co
naj mniej kil ku wy mia rach. Jed nym z nich jest sto su nek do wła sno ści. Obok
sprze daw ców, bę dą cych pra cow ni ka mi na jem ny mi, ka te go ria ISCO obej -
mu je rów nież wła ści cie li skle pów i hur tow ni, np.:

współ wła ści ciel ka (z mę żem) kwia ciar ni/współ wła ści ciel ka kwia ciar ni,
sprze daż kwia tów, wią zan ki, roz li cze nia, to war
wła ści ciel hur tow ni z art. mle czar ski mi/sprze daż hur to wa wy ro bów
mle czar skich
współ wła ści ciel fir my han dlo wej/kie ru je pra cą su per mar ke tu -jest je go
współ wła ści cie lem
współ wła ści ciel skle pu/ra zem z mę żem pro wa dzi my dwa skle py spo żyw -
cze -za opa trze nie, nad zór, sprze daż
wła sna fir ma -sprze daż pa liw/nad zór nad dzia łal no ścią fir my.
Za kres obo wiąz ków zwią za nych z wy ko ny wa niem ro li sprze daw cy mo -

że być sze ro ki i obej mu je nie kie dy czyn no ści wy od ręb nia ją ce się w po sta -
ci osob nych ról za wo do wych, ta kich jak:

sprze daw ca w skle pie spo żyw czym (pie czy wo)/sprze daw ca -peł no moc -
nik/ob słu ga kas fi skal nych, od bie ra nie to wa ru z hur tow ni, sprze daż pie -
czy wa, ne go cja cja cen, kon tro la skle po wych, kon takt z Sa ne pi dem, wy -
pła ta po bo rów, roz li cza nie utar gów
sprze daw ca w skle pie spo żyw czym/przyj mo wa nie to wa rów, wy li cza nie
cen, sprze daż, sprzą ta nie
sprze daw ca -han dlo wiec/sprze daw ca za opa trze nio wiec/sprze da wa nie
i jeż dże nie po to war
sprze daw ca wła ści ciel skle pu/za ma wia i przy wo zi to war, sprze da je,
roz li cza się z Urzę dem Skar bo wym
sprze daw ca w skle pie optycz nym/do pa so wy wa nie opra wek do oku la -
rów, szli fo wa nie szkieł oku la ro wych, opra wa.
Rów nież sa mo miej sce wy ko ny wa nia pra cy róż nić się mo że pod wzglę -

dem wiel ko ści i cha rak te ru, co po śred nio rzu tu je na za kres wy ko ny wa nych
czyn no ści. Ilu stru ją to na stę pu ją ce wy po wie dzi:

sprze daw ca/sprze da je to war w skle pi ku szkol nym, wy da je sło dy cze, po -
mo ce szkol ne itp.
sprze daw ca/sprze daw ca na stra ga nie odzie żo wym/roz ło że nie sto iska,
sprze daż to wa ru, za mknię cie, zwi nię cie szmat i łó żek do sprze da ży
pro wa dził kiosk z pi wem i je dze niem/sprze da wał
sprze daw ca w kio sku „Ru chu”/sprze daż ar ty ku łów w kio sku „Ru chu”
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(ga ze ty, ar ty ku ły prze my sło we, spo żyw cze)
ob słu gu ją cy na sta cji ben zy no wej/bry ga dzi sta/wy da wa nie pa li wa
i sprze daż w skle pie przy sta cji ben zy no wej
sprze daw ca w hi per mar ke cie/uzu peł nia nie to wa ru na pół kach.
Pod su mo wu jąc omó wie nie ka te go rii ISCO „Sprze daw cy w skle pach

i na tar go wi skach” (ozna czo nej sym bo lem 5220) wy pa da stwier dzić, że jest
ona znacz nie zróż ni co wa na we wnętrz nie pod wzglę dem wy mia rów, któ re
moż na uznać za pod sta wo we przy wy od ręb nia niu ka te go rii w kla sy fi ka cji
za wo dów.

Ko lej ne naj czę ściej wy bie ra ne przez ko de rów ka te go rie ISCO nie ce chu ją
się już tak du żym zróż ni co wa niem – co wy ni ka po czę ści z fak tu, że od set ki ich
wy stę po wa nia są niż sze. Trze cia ka te go ria w ran kin gu ISCO „Księ go wi”
(o sym bo lu 3433) jest po nad 2 ra zy rza dziej wy bie ra na niż sprze daw cy. Dal sze
ka te go rie cha rak te ry zu je stop nio wy spa dek czę sto ści – bez przerw i „sko ków”
wska zu ją cych na szcze gól ny czy nie ty po wy cha rak ter pew nych ka te go rii.

Mi mo że Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów oraz kla sy fi ka cja ISCO opar te są
na od mien nych za ło że niach, wy ni ki ich za sto so wań pod wzglę dem stop nia
kon cen tra cji wy ko rzy sta nych ka te go rii ko do wych są zbli żo ne. W obu przy -
pad kach na cze le ran kin gu znaj du je się ka te go ria rol ni ków. Dla na stęp nych
ka te go rii krzy we kon cen tra cji ma ją po dob ny kształt, co zo sta ło gra ficz nie zo -
bra zo wa ne na ry sun ku 3.1. Krzy wa kon cen tra cji dla ISCO le ży nie co wy żej ze
wzglę du na znacz ną in klu zyw ność ka te go rii 5220 „Sprze daw cy”. W kla sy fi ka -
cji SKZ, 30 naj czę ściej uży wa nych ka te go rii obej mu je 50% wszyst kich przy -
pad ków ko do wa nia. W kla sy fi ka cji ISCO ana lo gicz ny wskaź nik osią ga ny jest
dla 28 naj czę ściej sto so wa nych sym bo li ko do wych. W obu kla sy fi ka cjach gros
ka te go rii by ło uży wa ne spo ra dycz nie lub nie zo sta ło uży te ani ra zu. 

Ry su nek 3.1. Sku mu lo wa na licz ba wy bo rów naj czę ściej sto so wa nych ka te -
go rii ko do wych w kla sy fi ka cjach SKZ i ISCO
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Wy mie nio ne fak ty pro wa dzą do wnio sku, że SKZ nie od bie ga na nie ko -
rzyść od ISCO pod wzglę dem zrów no wa że nia po kry cia zróż ni co wa nia
zawo do we go, a co za tym idzie – ho mo ge nicz ności wy od ręb nio nych ka te -
go rii ko do wych naj niż sze go rzę du.

3.3 Ana li za spój no ści wiel kich grup za wo do wych kla sy fi ka cji SKZ

Wie le ana liz zróż ni co wa nia spo łecz ne go, ko rzy sta ją cych z kla sy fi ka cji
za wo dów ogra ni cza się do wy ko rzy sta nia pro po no wa nych w ra mach kla -
sy fi ka cji wiel kich grup za wo do wych. Obie roz wa ża ne kla sy fi ka cje – za rów -
no SKZ, jak i ISCO – sto su ją dzie sięt ny sys tem ozna cza nia grup ko lej nych
szcze bli. W efek cie na po zio mie wiel kich grup za wo do wych w obu kla sy fi -
ka cjach pro po nu je się 10 ta kich grup, ozna czo nych ko lej ny mi cy fra mi od 0
do 9. Jed na ko wa licz ba grup naj wyż sze go szcze bla po zwa la na bez po śred -
nie po rów na nie wła sno ści obu kla sy fi ka cji. Punk tem od nie sie nia do ko na -
nych po rów nań bę dą oma wia ne wcze śniej da ne, do ty czą ce spo so bu wy ko -
rzy sta nia obu kla sy fi ka cji do ko do wa nia za wo dów. 

Ta be la 3.4. Pa ra me try ko do wa nia wiel kich grup za wo do wych kla sy fi ka cji SKZ
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Symbol Wielkie grupy zawodowe
Od se tek

wy bo rów
ka te go rii

Licz ba
szcze gó ło -
wych ka te -
go rii kla sy -
fi ka cyj nych

Licz ba 
za ko do wa -

nych 
za wo dów

Od se tek 
ka te go rii

wy bie ra nej
naj czę ściej

Indeks
Giniego

0 Kierownictwo i wyższe kadry 2,0% 58 295 16,6% 0,722

1 Specjaliści 9,6% 83 1400 17,4% 0,725

2 Technicy, mistrzowie 
i wyspecjalizowani pracownicy biurowi 8,4% 62 1231 21,5% 0,674

3 Inni pracownicy umysłowi 8,1% 56 1185 12,0% 0,686

4 Pracownicy fizyczno-umysłowi 8,7% 48 1267 18,5% 0,763

5 Wykwalifikowani pracownicy fizyczni 26,4% 94 3859 12,2% 0,705

6 Półwykwalifikowani 
i niewykwalifikowani pracownicy fizyczni 11,6% 68 1696 12,4% 0,651

7 Rolnicy 16,3% 14 2387 98,5% 0,995

8 Właściciele zakładów wytwórczych 
i usługowych 6,9% 35 1014 21,6% 0,729

9 Inni i niesklasyfikowani 2,0% 21 290 17,6% 0,706

Ogółem (suma lub mediana) 100,0 539 14624 17,5% 0,714



W ta be li 3.4 zo sta ły przed sta wio ne wy bra ne cha rak te ry sty ki kla sy fi ka cji
SKZ ob li czo ne na pod sta wie da nych, do ty czą cych ko do wa nia za wo dów
(ana lo gicz ne cha rak te ry sty ki kla sy fi ka cji ISCO za wie ra ta be la 3.5). Spo śród
14624 ko do wa nych za wo dów ko de rzy naj czę ściej wy bie ra li ka te go rie
szcze gó ło we, na le żą ce do roz le głej gru py 5 „Wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy
fi zycz ni”. W su mie w gru pie tej za ko do wa no 3859 za wo dów, to jest 26,4%.
Na dru gim bie gu nie znaj du ją się dwie naj rza dziej wy bie ra ne gru py: 9 „In ni
i nie skla sy fi ko wa ni” (290 za wo dów, tj. 2,0%) oraz gru pa 0 „Kie row nic two
i wyż sze ka dry” (295 za wo dów, tj. 2,0%). Dal sze gru py – roz pa try wa ne we -
dług czę sto ści wy bo ru – ma ją od set ki wy stę po wa nia przy naj mniej 6,9%.
Do ko na ne ob ser wa cje moż na in ter pre to wać ja ko świa dec two fak tu, że
Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów de fac to wy od ręb nia nie 10 – a 8 wiel kich
grup za wo do wych. Gru py o od set kach w gra ni cach 2% moż na bo wiem
uznać za mar gi nal ne. Je śli prze cięt ny son daż w Pol sce re ali zo wa ny jest
na pró bie 1000 osób, to nie wiel kie li czeb no ści obu grup nie po zwa la ją
na za sad ne wy po wia da nie się o ich po zy cji czy ja kich kol wiek cha rak te ry -
sty kach.

W dwóch ostat nich kolumnach ta be li 3.4 przed sta wio ne zo sta ły mia ry
we wnętrz ne go zrów no wa że nia w ob rę bie grup. Od se tek za wo dów ko do -
wa nych do ka te go rii naj czę ściej wy ko rzy sty wa nej w ob rę bie gru py (praw -
do po do bień stwo mo dal nej) jest naj prost szym wskaź ni kiem cha rak te ry zu -
ją cym kon cen tra cję wy bo rów ko der skich. Naj wyż szą war tość wskaź nik,
ten osią ga w przy pad ku licz nej gru py 7 „Rol ni cy”, co omó wio ne zo sta ło
w pod roz dzia le 3.2. W po zo sta łych gru pach od set ki te wa ha ją się od 12
do 21 pro cent, co świad czy o zbli żo nym zrów no wa że niu we wnętrz nym
po szcze gól nych grup. Wnio sek ta ki po twier dza ją zbli żo ne war to ści in dek -
su Gi nie go, któ re – w od róż nie niu od od set ka wy stą pień naj czę ściej wy bie -
ra nej ka te go rii – uwzględ nia ją peł ny roz kład czę sto ści wy stą pie nia wszyst -
kich ele men tar nych ka te go rii ko do wych w ob rę bie gru py.

Jest rze czą god ną pod kre śle nia, że bar dzo po dob ny ob raz uzy ska ny zo -
stał dla kla sy fi ka cji ISCO (ta be la 3.5). W tym przy pad ku ka te go rię re zy du al -
ną sta no wi gru pa 0 „Si ły zbroj ne”, do któ rej pod czas ko do wa nia tra fia za le -
d wie 0,8% za wo dów. Tak ni ski od se tek ozna cza, że w fa zie ana li zy da nych
ka te go ria ta – ze wzglę du na nie wiel ką licz bę ko do wa nych za wo dów – mu -
si być po mi nię ta lub włą czo na do in nej gru py. Wy so ki po ziom we wnętrz -
nej kon cen tra cji wy stę pu je w gru pie 6 „Rol ni cy i wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni -
cy rol ni” – co jest ana lo gią do gru py rol ni ków w SKZ. Na to miast po zo sta łe
gru py wy da ją się we wnętrz nie zrów no wa żo ne w po dob nym stop niu – mo -
że za wy jąt kiem gru py 5 „Pra cow ni cy usług i sprze daw cy”, któ ra w po nad po -
ło wie przy pad ków (54,3%) spro wa dza się do po je dyn cze go za wo du
(o sym bo lu 5220 – sprze daw cy; co omó wio ne zo sta ło w pod roz dzia le 3.2). 
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Ta be la 3.5. Pa ra me try ko do wa nia wiel kich grup za wo do wych kla sy fi ka cji
ISCO -88

W przy pad ku kla sy fi ka cji ISCO uwa gę zwra ca fakt bra ku tak sil nej kon -
cen tra cji wy bo rów na jed nej z grup, jak to mia ło miej sce w przy pad ku kla -
sy fi ka cji SKZ – gdzie gru pa 5 „Wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy fi zycz ni” obej -
mo wa ła 26% ko do wa nych za wo dów. W kla sy fi ka cji ISCO naj więk szy udział
(19,3%) ma gru pa 7 „Rze mieśl ni cy i wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy”. Do dat ko -
wo, gru pa ta jest pod pew ny mi wzglę da mi we wnętrz nie zrów no wa żo na.
Ka te go ria naj czę ściej wy ko rzy sty wa na we wnątrz tej gru py re pre zen tu je
od se tek je dy nie 8% wy bo rów, pod czas gdy w gru pie 5 kla sy fi ka cji SKZ by -
ło to 12,2%. Oma wia ne zja wi sko wy ni ka czę ścio wo z fak tu, że w kla sy fi ka -
cji SKZ za wo dy ro bot ni cze ko do wa ne są do dwóch wiel kich grup (gru pa
5 i 6), pod czas gdy w ISCO do trzech (gru py 7, 8, 9). Na le ży jed nak uwzględ -
nić rów nież to, że część za wo dów ko do wa nych w ISCO ja ko ro bot ni cze tra -
fia w SKZ do wiel kiej gru py „Wła ści cie li”. W su mie re la cje obu kla sy fi ka cji
w tej sfe rze zróż ni co wa nia za wo do we go nie są pro ste i otrzy ma nie ja kich -
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Symbol Wielkie grupy zawodowe
Od se tek

wy bo rów
ka te go rii

Licz ba szcze -
gó ło wych
ka te go rii

kla sy fi ka cyj -
nych

Licz ba 
za ko do wa -

nych
za wo dów

Od se tek
ka te go rii
wy bie ra -
nej naj -
czę ściej

In deks
Gi nie go

0 Siły zbrojne 0,8% 1 112 100,0 1,000

1
Parlamentarzyści, politycy, wyżsi 
urzędnicy rządowi i menedżerowie

7,5% 38 1096 12,4% 0,567

2 Specjaliści 9,1% 72 1328 14,0% 0,674

3 Technicy i specjaliści średniego szczebla 12,7% 87 1857 16,9% 0,650

4 Pracownicy biurowi 6,3% 31 918 23,6% 0,724

5 Pracownicy usług i sprzedawcy 8,3% 27 1216 54,3% 0,861

6
Rolnicy i wykwalifikowani 
robotnicy rolni

17,2% 17 2510 95,0% 0,988

7
Rzemieślnicy i wykwalifikowani 
robotnicy

19,3% 89 2824 8,0% 0,722

8 Operatorzy maszyn 10,7% 89 1567 19,7% 0,736

9
Robotnicy do prac prostych 
w przemyśle i usługach

8,2% 32 1193 23,7% 0,747

Ogółem (suma lub mediana) 100,0 483 14621 18,3% 0,730



kol wiek wnio sków prak tycz nych wy ma ga od wo ła nia się do kom po zy cji
szcze gó ło wych ka te go rii za wo do wych obu kla sy fi ka cji.

Róż ni ce mię dzy obie ma kla sy fi ka cja mi wy stę pu ją rów nież w sfe rze
zróż ni co wa nia za wo do we go od po wia da ją ce go ka te go rii pra cow ni ków
umy sło wych. W obu kla sy fi ka cjach seg ment ten po dzie lo no na 4 wiel kie
gru py. W kla sy fi ka cji SKZ są ni mi: gru pa 0 „Kie row nic two i wyż sze ka dry”,
gru pa 1 „Spe cja li ści”, gru pa 2 „Tech ni cy, mi strzo wie i wy spe cja li zo wa ni pra -
cow ni cy biu ro wi” oraz gru pa 3 „In ni pra cow ni cy umy sło wi”. W kla sy fi ka cji
ISCO pra cow ni ków umy sło wych obej mu ją na stę pu ją ce gru py: gru pa 1
„Par la men ta rzy ści, po li ty cy, wy żsi urzęd ni cy rzą do wi i me ne dże ro wie”,
gru pa 2 „Spe cja li ści”, gru pa 3 „Tech ni cy i spe cja li ści śred nie go szcze bla”
oraz gru pa 4 „Pra cow ni cy biu ro wi”. Gru py „spe cja li stów” w obu kla sy fi ka -
cjach za wie ra ją po dob ne od set ki ko do wa nych za wo dów, co jest wy ni kiem
ocze ki wa nym i świad czy o po dob nych za sa dach wy od ręb nie nia tej gru py,
opar tym na kry te rium kwa li fi ka cji na po zio mie wy kształ ce nia wyż sze go.
Pew ne róż ni ce wy stę pu ją na to miast w przy pad ku pra cow ni ków umy sło -
wych niż szych szcze bli, po dzie lo nych w obu kla sy fi ka cjach na dwie gru py.
W kla sy fi ka cji SKZ re la cje obu grup są bar dziej zrów no wa żo ne, za rów no
pod wzglę dem od set ka ko do wa nych za wo dów, jak też pod wzglę dem licz -
by ka te go rii kla sy fi ka cyj nych naj niż sze go szcze bla. W ISCO ma my na to -
miast do czy nie nia z wy raź ną dys pro por cją na rzecz wy żej usy tu owa nej
gru py „Tech ni ków i spe cja li stów śred nie go szcze bla”. Pod wzglę dem ogól -
nej roz dziel czo ści kla sy fi ka cji roz wią za nie za sto so wa ne w SKZ na le ży oce -
nić ja ko lep sze.

Naj więk sza róż ni ca mię dzy obie ma kla sy fi ka cja mi wy stę pu je jed nak
w przy pad ku pierw szej gru py seg men tu pra cow ni ków umy sło wych, któ -
rą w SKZ sta no wi gru pa 0 „Kie row nic two i wyż sze ka dry”, zaś w ISCO gru -
pa 1 „Par la men ta rzy ści, po li ty cy, wy żsi urzęd ni cy rzą do wi i me ne dże ro -
wie”. W SKZ gru pa ta za wie ra 58 ka te go rii kla sy fi ka cyj nych naj niż sze go
szcze bla, zaś obej mu je je dy nie 2% ko do wa nych za wo dów. W ISCO ka te -
go rii kla sy fi ka cyj nych jest 38, zaś udział gru py pod wzglę dem licz by ko -
do wa nych za wo dów wy no si 7,5%. Wy nik ten po twier dza wcze śniej szy
wnio sek, że w gru pie 0 kla sy fi ka cji SKZ licz ba wy od ręb nio nych ka te go rii
szcze gó ło wych nie prze kła da się na uży tecz ność gru py w fa zie ana liz
zróż ni co wa nia za wo do we go, pro wa dzo nych na po zio mie wiel kich grup.
Z dru giej stro ny ni ska war tość in dek su Gi nie go dla gru py 1 kla sy fi ka cji
ISCO (naj niż sza spo śród wszyst kich grup) do wo dzić mo że jej znacz nej
he te ro ge nicz no ści. Po wsta je py ta nie, czy wy nik ten jest zgod ny z ge ne -
rycz nym spoj rze niem na struk tu rę spo łecz ną, któ re za kła da jej pi ra mi dal -
ny kształt, czy li więk szą spój ność ka te go rii usy tu owa nych na szczy cie, zaś
więk szą he te ro ge nicz ność czy roz my cie w ka te go riach usy tu owa nych
na do le pi ra mi dy.
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Do ko na ne ob ser wa cje po twier dza ją, że za sa dy wy od ręb nie nia naj wy żej
usy tu owa nych grup w kla sy fi ka cji za wo dów są istot nym pro ble mem, gdyż
w róż nych kla sy fi ka cjach po stę pu je się tu róż nie. Do kwe stii tej po wró ci my
w roz dzia le 4, oma wia jąc pro po no wa ne mo dy fi ka cje SKZ.

3.4. Wnio ski do ty czą ce bu do wy kla sy fi ka cji za wo dów

Przed mio tem ana li zy by ła prak ty ka sto so wa nia Spo łecz nej Kla sy fi ka cji
Za wo dów do ko do wa nia wy po wie dzi ba da nych na te mat za wo dów wy ko -
ny wa nych w mo men cie ba da nia, a tak że za wo dów wy ko ny wa nych w prze -
szło ści bądź za wo dów wy ko ny wa nych przez in ne oso by – jak mał żo nek
czy ro dzi ce.

Ana li za spo so bu ko do wa nia za wo dów do po szcze gól nych ka te go rii po -
zwa la sfor mu ło wać wnio sek, że w nie któ rych frag men tach kla sy fi ka cji uza -
sad nio ne by ły by ko rek ty za war to ści ka te go rii i za sad ko do wa nia za wo dów.
Zmia ny te po le ga ły by na po dzie le niu nie któ rych ka te go rii na bar dziej
szcze gó ło we, po gru po wa niu ist nie ją cych ka te go rii, usu nię ciu z kla sy fi ka cji
ka te go rii po ja wia ją cych się spo ra dycz nie bądź od po wia da ją cych za wo -
dom, któ re prze sta ły wy stę po wać na ryn ku pra cy.

Prze pro wa dzo na ana li za wy ka za ła rów nież, że pod wzglę dem wła sno -
ści for mal nych Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów nie od bie ga od Mię dzy na -
ro do wej Stan dar do wej Kla sy fi ka cji Za wo dów ISCO. Wnio sek ten do ty czy
ukła du kla sy fi ka cji, jej we wnętrz ne go zrów no wa że nia oraz ho mo ge nicz no -
ści ka te go rii ko do wych naj niż sze go szcze bla. Pod sta wo we róż ni ce mię dzy
obie ma kla sy fi ka cja mi do ty czą na to miast kom po zy cji wiel kich grup za wo -
do wych, a zwłasz cza za sad wy od ręb nie nia gru py, któ rą we dług pod sta wo -
wych kry te riów stra ty fi ka cyj nych moż na by ło by uznać za usy tu owa ną naj -
wy żej.

Istot ne wy da ją się też wnio ski do ty czą ce ogra ni czeń, ja kie ist nie ją
w przy pad ku sto so wa nia kla sy fi ka cji za wo dów do ko do wa nia wy ni ków
ba dań an kie to wych. Ba da ni okre śla ją swo je za wo dy w siat ce ter mi nów
i po jęć, któ re nie są ho mo mor ficz ne wo bec za sad wy od ręb nia nia szcze gó -
ło wych ka te go rii kla sy fi ka cyj nych. W pew nych ob sza rach ba da ni sto su ją
ste reo ty py i uprosz cze nia (np. ro la za wo do wa rol ni ka), w in nych zaś od wo -
łu ją się do nazw za wo dów, wy ko ny wa nych czyn no ści czy też miej sca wy -
ko ny wa nia pra cy – przy czym ele men ty te sta no wić mo gą splot trud ny
do ana li zy za po mo cą roz łącz nych ka te go rii kla sy fi ka cyj nych. Ge ne ral nie
więc kla sy fi ka cji za wo dów nie moż na uznać za na rzę dzie od po wia da ją ce
za sa dom po strze ga nia i opi su ról za wo do wych przez ich wy ko naw ców. 

Dla te go też kon stru ując kla sy fi ka cję za wo dów oprzeć się ra czej na le ży
na kon cep cjach teo re tycz nych oraz wy mo gach ana li tycz nych, uwzględ nia -
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jąc przede wszyst kim przy dat ność kla sy fi ka cji do ana li zy zróż ni co wa nia za -
wo do we go. Kwe stią wtór ną jest na to miast spra wa traf ne go za ko do wa nia
wy po wie dzi ba da nych do szcze gó ło wych ka te go rii kla sy fi ka cyj nych. Skon -
stru owa ne w tym ce lu na rzę dzie po win no być ukie run ko wa ne na mak sy -
ma li za cję owej traf no ści, na to miast cha rak ter i szcze gó ło wość gro ma dzo -
nych w ba da niach in for ma cji o za wo dach nie po win ny na rzu cać spo so bu
wy od ręb nie nia ka te go rii kla sy fi ka cyj nych. Zwłasz cza, że na wet w przy pad -
ku tych sa mych za wo dów mo gą ist nieć róż ni ce co do spo so bów ich przed -
sta wie nia w za leż no ści mię dzy in ny mi od te go, czy jest to za wód wy ko ny -
wa ny przez re spon den ta czy je dy nie opi sa ny przez re spon den ta za wód in -
nej oso by, bądź też czy za wód do ty czy obec nej pra cy czy pra cy wy ko ny wa -
nej w prze szło ści. Spe cy ficz ny spo sób opi su ro li za wo do wej wy stę pu je
rów nież w przy pad ku, gdy py ta my nie o za wód wy ko ny wa ny, lecz o za wód
pla no wa ny na przy szłość. Swo istym ję zy kiem „wy obra żeń” po słu gu ją się
dzie ci, opi su jąc za wo dy wy ko ny wa ne przez ro dzi ców. Do dat ko wo, pre cy -
zja i cha rak ter zgro ma dzo nych in for ma cji za le ży rów nież od py tań za da -
nych w kwe stio na riu szu: czy oprócz py ta nia o za wód i sta no wi sko py ta no
o opis czyn no ści wy ko ny wa nych w pra cy, czy za da no osob ne py ta nie
o fakt kie ro wa nia pra cą pod wład nych, o wła sność warsz ta tu pra cy itp. 

Kla sy fi ka cja za wo dów oka że się uży tecz nym na rzę dziem, je śli jej układ
nie bę dzie za le żał od spo so bu gro ma dze nia in for ma cji, ich cha rak te ru czy
stop nia szcze gó ło wo ści. Jej pod sta wo wym atry bu tem jest bo wiem uni wer -
sal ność, co im pli ku je moż li wość za sto so wa nia w jak naj szer szej ga mie sy tu -
acji ba daw czych.
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Zbi gniew Sa wiń ski
Ka zi mierz M. Słom czyń ski

Hen ryk Do mań ski

Roz dział 4.

SPO ŁECZ NA KLA SY FI KA CJA 
ZA WO DÓW -2007 

Ni niej szy roz dział pre zen tu je no wą kla sy fi ka cję za wo dów. Jest ona
w znacz nym stop niu zmo dy fi ko wa ną i zak tu ali zo wa ną wer sją Spo łecz nej
Kla sy fi ka cji Za wo dów po cho dzą cej z 1978 ro ku (Po ho ski i Słom czyń ski
1978).

Na le ży pod kre ślić, że Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów by ła pierw szą
w Pol sce i jed ną z pierw szych na świe cie kla sy fi ka cji za wo dów, za li cza nych
do kla sy fi ka cji spo łecz nych (lub so cjo lo gicz nych). Zmia ny na ryn ku pra cy
i w struk tu rze spo łecz nej, zwią za ne ze zmia ną ustro ju po 1989 ro ku, na su -
wa ły po trze bę skon stru owa nia no we go na rzę dzia. W przed sta wio nej po ni -
żej pro po zy cji uwzględ ni li śmy wie lo let nie do świad cze nia, ze bra ne pod -
czas sto so wa nia kla sy fi ka cji w prak ty ce, za rów no do ko do wa nia wy ni ków
ba dań em pi rycz nych, jak też w fa zie ana liz da nych. Do świad cze nia te wy -
zna czy ły głów ne kie run ki pro po no wa nych mo dy fi ka cji. Mie li śmy przy tym
na uwa dze fakt, aby zmo dy fi ko wa na wer sja speł nia ła wy móg kom pa ty bil -
no ści kla sy fi ka cji z po przed ni mi wer sja mi – za rów no z ory gi nal ną wer sją
z 1978 ro ku – jak też z mo dy fi ka cja mi wpro wa dzo ny mi w póź niej szym cza -
sie, głów nie w ro ku 1993, któ re zo sta ły omó wio ne w roz dzia le dru gim.

Pod sta wo we zmia ny w struk tu rze kla sy fi ka cji do ty czą przede wszyst kim
wy od ręb nie nia sta no wisk kie row ni czych w po sta ci jed nej gru py, obej mu -
ją cej wszyst kich kie row ni ków. Oprócz te go do ko na no sze re gu zmian do ty -
czą cych łą cze nia ka te go rii kla sy fi ka cyj nych, usu nię cia ka te go rii uzna nych
za nie przy dat ne lub nie wy ko rzy sty wa ne, oraz do da nia pew nej licz by no -
wych ka te go rii kla sy fi ka cyj nych w ob sza rach zróż ni co wa nia za wo do we go,
któ re pod le ga ją szcze gól nie szyb kim prze obra że niom. W przy pad ku wie lu
do tych cza so wych ka te go rii zmo dy fi ko wa no lub cał ko wi cie zmie nio no ich



na zwy, tak aby w więk szym stop niu od zwier cie dla ły obec nie sto so wa ne
na zew nic two za wo dów i sta no wisk.

Przed sta wi my te raz kry te ria mo dy fi ka cji ory gi nal ne go sche ma tu SKZ,
a na stęp nie omó wi my je od no sząc się do ko lej nych wiel kich grup za wo do -
wych. Peł na wer sja zmo dy fi ko wa nej Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów
2007 zo sta ła za miesz czo na w Anek sie 1.

4.1 Kry te ria mo dy fi ka cji SKZ

Do ko nu jąc mo dy fi ka cji Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów opie ra li śmy
się na trzech gru pach kry te riów: teo re tycz nych, ana li tycz nych i se man tycz -
nych.

Teo re tycz ne pod sta wy SKZ zo sta ły przed sta wio ne w roz dzia le pierw -
szym. W tym miej scu pra gnie my je dy nie wspo mnieć, że ana li zu jąc dro bia -
zgo wo struk tu rę do tych cza so wej wer sji SKZ sta ra li śmy się zi den ty fi ko wać
te wszyst kie jej frag men ty, któ re z punk tu wi dze nia za ło żeń teo re tycz nych
mo gą wy da wać się wąt pli we. Pod sta wo wą przy czy ną nie ade kwat no ści
SKZ są zmia ny na ryn ku pra cy i zmia ny w struk tu rze spo łecz nej, ja kie na stą -
pi ły od 1978 ro ku. W okre sie tym mia ły miej sce zmia ny ustro ju, sys te mu
eko no micz ne go, po li tycz ne go, dy na micz nie roz wi ja ły się no we tech no lo -
gie i dzie dzi ny pro duk cji. Nie po zo sta ło to bez wpły wu na miej sce nie któ -
rych ról za wo do wych w spo łecz nym po dzia le pra cy, a rów no cze śnie wy ło -
ni ły się no we za wo dy.

Gru pa kry te riów ana li tycz nych obej mu je te aspek ty kla sy fi ka cji, któ re
wią żą się z jej za sto so wa niem do wy ja śnia nia i opi su pro ce sów spo łecz -
nych w mo de lach sta ty stycz nych w fa zie ana liz. Do świad cze nia ze bra ne
przez la ta do wio dły, że nie któ re z pier wot nie wy od ręb nio nych ka te go rii
prze sta ły być uży tecz ne, po nie waż ich udział w ca ło ści zróż ni co wa nia za -
wo do we go stał się mar gi nal ny. Ka te go rie te mo gą być bez szko dy usu nię -
te w ce lu uprosz cze nia kla sy fi ka cji i zwięk sze nia jej przej rzy sto ści. W przy -
pad ku in nych po dzia łów i ka te go rii szcze gó ło wych oka za ło się, że gru pu ją
one ro le za wo do we, któ rych wy ko naw cy róż nią się znacz nie zaj mo wa ną
po zy cją. W przy pad ku naj bar dziej he te ro ge nicz nych ka te go rii za pro po no -
wa li śmy ich po dział na bar dziej szcze gó ło we, a za ra zem bar dziej spój ne.

Trze cia gru pa kry te riów – na zwa nych se man tycz ny mi – od wo łu je się
do spe cy ficz ne go ty pu in for ma cji na te mat ról za wo do wych, ja kie są gro -
ma dzo ne w ba da niach re ali zo wa nych tech ni ką wy wia du an kie ter skie go.
Gro ma dze nie tych cha rak te ry styk jest za po śred ni czo ne przez spo sób po -
strze ga nia zróż ni co wa nia za wo do we go przez ba da nych. W grę wcho dzi
nie tyl ko se lek tyw ne spoj rze nie na sy tu ację pra cy przez pry zmat do świad -
czeń i na wy ków na by tych w okre sie jej wy ko ny wa nia, lecz rów nież pew -
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na ka te go ry za cja ról za wo do wych, opar ta na sys te mie zna czeń i ste reo ty -
pów. Pew ne za wo dy okre śla już sa ma ich na zwa lub ty tuł, in ne wy ma ga ją
zda nia spra wy z cha rak te ru czyn no ści wy ko ny wa nych pod czas pra cy, jesz -
cze in ne de fi nio wa ne są przez sta no wi sko w for mal nej or ga ni za cji pra cy
czy udo ku men to wa ne kwa li fi ka cje. Wie le ról za wo do wych wią że w so bie
róż ne za sa dy ich wy od ręb nia nia, zaś ba da ny czę sto ogra ni cza się do eks pli -
ka cji je dy nie tych kry te riów, któ re uzna je za naj waż niej sze. Do te go do cho -
dzi fakt nie jed na ko wej wie dzy ba da nych na te mat ról za wo do wych peł nio -
nych przez in ne oso by, któ rych rów nież do ty czyć mo gą py ta nia kwe stio na -
riu sza (np. współ mał żon ka lub oj ca). W ba da niach py ta się nie kie dy rów -
nież o ro le za wo do we peł nio ne w prze szło ści. W ta kich przy pad kach jest
rze czą na tu ral ną, że pa mięć dzia ła se lek tyw nie, uwy pu kla jąc pew ne ele -
men ty peł nio nych w prze szło ści ról za wo do wych, za cie ra jąc in ne ele men -
ty czę ścio wo lub cał ko wi cie.

Nie zwy kle po moc na do iden ty fi ka cji kry te riów ana li tycz nych i se man -
tycz nych oka za ła się – omó wio na w roz dzia le trze cim – ana li za zbio ru wy -
po wie dzi re spon den tów na te mat wła snych ról za wo do wych oraz ról peł -
nio nych przez in ne oso by. Do ma te ria łu te go od wo ły wać bę dzie my się
wie lo krot nie, gdy zaj dzie po trze ba we ry fi ka cji hi po te zy o nie ade kwat no ści
szcze gó ło we go roz wią za nia, za war te go w do tych cza so wej wer sji kla sy fi ka -
cji oraz za pro po no wa nia je go mo dy fi ka cji. Oma wia ny ma te riał wy ko rzy sta -
ny mię dzy in ny mi zo sta nie do ana li zy roz kła dów ko do wa nych za wo dów
w każ dej z wiel kich grup w ce lu iden ty fi ka cji trzo nu gru py na pod sta wie
ka te go rii kla sy fi ka cyj nych naj czę ściej wy ko rzy sty wa nych, a tak że wska za -
nia za wo dów, któ re ze wzglę du na nie wiel ką czę stość wy stę po wa nia mo gą
być w da nej gru pie uzna ne za pe ry fe ryj ne. Pod da my też ana li zie, czy w ob -
rę bie gru py wy od ręb nia się jed na czy wię cej wią zek za wo dów i czy ze
wzglę du na to kry te rium gru pa mo że być uzna na za we wnętrz nie spój ną.
Wy ni ki tych ana liz po słu żą ja ko uza sad nie nie wie lu spo śród pro po no wa -
nych mo dy fi ka cji do tych cza so wej wer sji Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów.

4.2 No we za sa dy przy na leż no ści za wo dów do gru py 0 
„Kie row nic two i wyż sze ka dry”

W do tych cza so wej wer sji Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów gru pa „Kie -
row nic two i wyż sze ka dry” (ozna czo na sym bo lem 0) dzie li ła się na dwie
pod gru py: 01 „Kie row nic two i wyż sze ka dry cen tral nej i te re no wej ad mi ni -
stra cji pań stwo wej oraz dzia łal no ści po li tycz nej” oraz 02 „Ka dra kie row ni -
cza za kła dów pra cy”. W prak ty ce dru gą ka te go rię wy ko rzy sty wa no zde cy -
do wa nie czę ściej. W ran kin gu ka te go rii naj niż sze go rzę du upo rząd ko wa -
nym we dług czę sto ści ich sto so wa nia w ko do wa niu (Sa wiń ski 2005: ta be la
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B -0) dwie pierw sze po zy cje zaj mu ją dy rek to rzy na czel ni firm za trud nia ją -
cych do 500 pra cow ni ków – roz dzie le ni w SKZ na dwie ka te go rie je dy nie
ze wzglę du na bran żę fir my. Naj wyż sza ka dra kie row ni cza róż ne go ro dza -
ju or ga ni za cji go spo dar czych ko do wa na by ła tak że w in nych ka te go riach,
ta kich jak „Pre ze si i kie row ni cy spół dziel ni” (sym bol 0222), „Kie row ni cy
i pre ze si ban ków” (0234), czy „Dy rek to rzy na czel ni cen tral han dlo wych”
(0212). Obok dy rek to rów na czel nych, w gru pie tej ko do wa ni by li tak że ich
za stęp cy – jed nak że wy łącz nie wte dy, gdy przed się bior stwo za trud nia ło
po nad 500 pra cow ni ków. 

Do mi na cję, w ra mach gru py 0, dy rek to rów kie ru ją cych or ga ni za cja mi
go spo dar czy mi wi dać naj le piej, gdy zsu mu je się wszyst kie ka te go rie szcze -
gó ło we i po rów na z po zo sta ły mi seg men ta mi wcho dzą cy mi w skład tej
gru py. Ze sta wie nie to – do ko na ne na pod sta wie ana li zy ko do wa nia da nych
z ba dań omó wio nych w roz dzia le trzecim – przed sta wia ta be la 4.1. Obok
dy rek to rów or ga ni za cji go spo dar czych wy od ręb nio no w nim kie row nic -
two ad mi ni stra cji cen tral nej i te re no wej, kie row nic two or ga ni za cji spo łecz -
nych i po li tycz nych, a tak że kie row nic two in sty tu cji uży tecz no ści pu blicz -
nej w szkol nic twie, służ bie zdro wia, w na uce, kul tu rze itp.

Ta be la 4.1. Od set ki za wo dów ko do wa nych w SKZ -1978 do gru py 0 „Kie -
row nic two i wyż sze ka dry” po gru po wa ne ze wzglę du na typ or ga ni za cji

Prze pro wa dzo na ana li za wy ka za ła, że oko ło 75% – a więc trzech na czte -
rech przed sta wi cie li tej wą skiej gru py za wo do wej – to dy rek to rzy or ga ni za -
cji go spo dar czych. Spo śród po zo sta łych po nad po ło wa to oso by peł nią ce
naj wyż sze funk cje w ad mi ni stra cji pu blicz nej. Kie row ni cy or ga ni za cji spo -
łecz nych czy po li tycz nych sta no wią w gru pie tej nie wiel ki od se tek, po dob -
nie jak kie row ni cy in sty tu cji sfe ry bu dże to wej.

Otrzy ma ny re zul tat był je den z po wo dów pro po no wa nych mo dy fi ka cji
w gru pie 0. Przede wszyst kim z roz kła dów od po wie dzi wy ni ka, że pew ne
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Grupa szczegółowych kategorii kodowych
Licz ba 

ko do wa nych
za wo dów

Odsetek

Dyrektorzy i kadra kierownicza organizacji gospodarczych 219 74,2%

Kierownictwo administracji państwowej i samorządowej, 
centralnej oraz terenowej, kierownictwo urzędów centralnych 36 12,2%

Kierownictwo organizacji społecznych i politycznych 20 6,8%

Kierownictwo instytucji użyteczności publicznej (szkolnictwo, służba
zdrowia, nauka, kultura, media publiczne itp.) 20 6,8%

Ogółem 295 100,0%



ak tu al nie ist nie ją ce ka te go rie mo gą być po gru po wa ne bez stra ty pre cy zji
ca łej kla sy fi ka cji. Pro po nu je my w związ ku z tym wpro wa dze nie we wnątrz
tej gru py no we go ukła du, któ ry przed sta wio ny zo stał w ta be li 4.2. Po szcze -
gól ne ele men ty pro po no wa nych mo dy fi ka cji zo sta ły przed sta wio ne w ko -
lej nych sek cjach te go pod roz dzia łu.

Ta be la 4.2. Układ gru py 0 „Kie row nic two i wyż sze ka dry” w SKZ z 1978 ro -
ku i w pro po no wa nej Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów 2007
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Kategorie SKZ-2007 Symbol
2007 

Symbol
1978 

Kategorie SKZ-1978  

Najwyżsi urzędnicy państwowi,
kierownictwo organizacji, dyrektorzy
przedsiębiorstw, menedżerowie

0000 0000 Kierownictwo i wyższe kadry

Kierownicy centralnej i terenowej
administracji państwowej,
samorządowej, organizacji
społecznych i politycznych

0100 0100 Kierownictwo i wyższe kadry centralnej 
i terenowej administracji państwowej oraz
działalności politycznej

Wyższe kadry kierownicze w
administracji państwowej i
samorządowej 

0110 0110 Kierownictwo i wyższe kadry centralnej
administracji państwowej  

Wyższe kadry kierownicze w
administracji państwowej i
samorządowej na szczeblu centralnym
i wojewódzkim 

0111 0111 Kierownicy urzędów centralnych, ministerstw,
administracji państwowej na najwyższym
szczeblu, placówek dyplomatycznych,
konsularnych

0112 Kierownicy wewnętrznych jednostek
organizacyjnych urzędów centralnych na
szczeblu departamentu  

Wyższe kadry kierownicze w
administracji państwowej i
samorządowej szczebla terenowego –
powiatów, miast, gmin 

0112 0120 Kierownictwo administracji terenowej i
wymiaru sprawiedliwości    

0121 Kierownicy administracji terenowej na
szczeblu województw    

0122 Kierownicy i ich zastępcy wojewódzkich
jednostek urzędów centralnych    

0123 Kierownicy administracji terenowej na
szczeblu miast, dzielnic i gmin    

0124 Kierownicy wymiaru sprawiedliwości na
szczeblu województw    

0125 Kierownicy wymiaru sprawiedliwości na
szczeblu miast, dzielnic i gmin  
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Kierownictwo partii politycznych i
organizacji społecznych 

0170 0130 Pra cow ni cy dzia łal no ści po li tycz nej apa ra tu
par tyj ne go (by ła PZPR)    

0140 Pracownicy partii i organizacji politycznych    

0150 Pracownicy działalności społecznej (w tym
ruch związkowy)    

0160 Pracownicy organizacji młodzieżowych  

Kierownictwo partii politycznych i
organizacji społecznych na szczeblu
centralnym i wojewódzkim

0171 0131 Kierownicy aparatu partyjnego na szczeblu
centralnym i wojewódzkim    

0141 Kierownicy partii i organizacji politycznych
na szczeblu centralnym i wojewódzkim    

0151 Kierownicy organizacji zawodowych na
szczeblu centralnym i wojewódzkim    

0152 Kierownicy centralnych i wojewódzkich
organów organizacji społecznych    

0161 Kierownicy organizacji ruchu młodzieżowego
na szczeblu centralnym i wojewódzkim  

Kierownictwo partii politycznych oraz
organizacji społecznych szczebla
terenowego – powiatów, miast, gmin 

0172 0132 Kierownicy aparatu partyjnego na szczeblu
miast, dzielnic i gmin    

0133 Kierownicy wewnętrznych jednostek aparatu
partyjnego na szczeblu miast, dzielnic i gmin    

0142 Kierownicy organizacji społeczno-
politycznych na szczeblu miast, dzielnic i
gmin    

0153 Kierownicy, prezesi, przewodniczący i
sekretarze miejskich, dzielnicowych i
gminnych organów organizacji społecznych,
związków zawodowych    

0162 Kierownicy organizacji ruchu 
młodzieżowego na szczeblu miast, dzielnic 
i gmin  

Wyższe kadry wojska i policji 0180 9111 Wyżsi oficerowie i generałowie w wojsku 
– od majora wzwyż    

9121 Wyżsi oficerowie milicji, policji i MSW 
– od majora wzwyż  

Menedżerowie i kierownicy zakładów
pracy

0200 0200 Kadra kierownicza zakładów pracy

Wyższe kadry menedżerskie 0290 0210 Kadra kierownicza zjednoczeń, centralnych
zarządów i wielkich zakładów pracy  
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Wyższe kadry menedżerskie firm
produkcyjnych i usług gospodarczych 
– dyrektorzy, prezesi, członkowie
zarządów i rad nadzorczych organizacji
gospodarczych 

0291 0211 Dyrektorzy naczelni zjednoczeń, centralnych
zarządów, kombinatów    

212 Dyrektorzy naczelni central handlowych    

0213 Dyrektorzy naczelni i ich zastępcy w
przedsiębiorstwach zatrudniających 500 lub
więcej pracowników    

0220 Kadra kierownicza średnich i małych
zakładów pracy    

0221 Dyrektorzy naczelni i ich zastępcy w
przedsiębiorstwach zatrudniających 499 lub
mniej pracowników    

0222 Prezesi i kierownicy spółdzielni    

0223 Dyrektorzy domów towarowych    

0224 Dyrektorzy pozostałych zakładów
zatrudniających 499 i mniej pracowników    

0234 Dyrektorzy i prezesi banków    

0271 Dyrektorzy naczelni kombinatów
gospodarstw rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych i leśnych    

0272 Dyrektorzy gospodarstw rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych i leśnych, stacji
hodowli roślin, spółdzielni mleczarskich;
nadleśniczowie  

Dyrektorzy i kierownicy w instytucjach
centralnych i instytucjach szczególnego
znaczenia w nauce, kulturze, oświacie,
służbie zdrowia i innych instytucjach
życia publicznego 

0292 0240 Kadra kierownicza instytucji naukowych oraz
instytucji oświatowych średniego szczebla

0241 Kierownicy wyższych uczelni i instytucji
naukowych    

0242 Dyrektorzy szkół pomaturalnych i średnich    

0250 Kadra kierownicza instytucji kultury    

0251 Dyrektorzy bibliotek, archiwów i muzeów    

0252 Dyrektorzy teatrów, oper, operetek, baletów,
filharmonii, estrady    

0253 Redaktorzy naczelni    

0260 Kadra kierownicza instytucji zdrowia i opieki
społecznej    

0261 Dyrektorzy instytucji zdrowia    

0262 Dyrektorzy instytucji opieki społecznej    

1111 Kierownicy artystyczni  
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Dyrektorzy i kierownicy lokalnych
jednostek organizacyjnych w kulturze,
oświacie, służbie zdrowia i innych
dziedzinach życia publicznego 

0293 1131 Dyrektorzy szkół podstawowych, zasadniczych
zawodowych, zakładów poprawczych    

1132 Dyrektorzy przedszkoli, domów dziecka,
internatów, żłobków, świetlic, ośrodków
turystyczno-wypoczynkowych    

1171 Kierownicy przychodni lekarskich;
ordynatorzy    

1172 Kierownicy laboratoriów medycznych,
protezowni dentystycznych

1182 Kierownicy lecznic zwierząt    

1183 Kierownicy przychodni i punktów
weterynaryjnych 

Dyrektorzy i kierownicy administracji
gospodarczej w instytucjach na szczeblu
centralnym, wojewódzkim i terenowym 

0294 0230 Kadra kierownicza administracji gospodarczo-
finansowej 

0231 Kierownicy ekonomiczni i finansowo-księgowi
w urzędach centralnych i wielkich zakładach
pracy    

0232 Kierownicy administracyjno-gospodarczy,
transportu i magazynowania w urzędach
centralnych i wielkich zakładach pracy    

0233 Główni księgowi w urzędach centralnych i
wielkich zakładach pracy zatrudniających 
500 lub więcej pracowników    

0235 Inni kierownicy w komórkach
organizacyjnych urzędów centralnych i
wielkich zakładów pracy  

Główni i naczelni inżynierowie w
firmach przemysłowych i usług
gospodarczych 

0295 1210 Główni inżynierowie i kierownicy techniczni    

1211 Naczelni: inżynierowie, technolodzy, szefowie
produkcji    

1213 Kierownicy oddziałów produkcyjnych 
i technicznych    

1214 Kierownicy ośrodków zakładowych: studiów 
i projektów, konstrukcyjno-projektowych  

Wyższe kadry menedżerskie pozostałych
instytucji 

0296 0270 Kadra kierownicza gospodarstw rolnych,
hodowlanych ogrodniczych i leśnych    

0280 Kadra kierownicza pozostałych instytucji    

0281 Kapitanowie portów oraz statków żeglugi
wielkiej    

0282 Naczelnicy zarządu ruchu i trakcji  
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Kierownicy techniczni 
i administracyjno-organizacyjni

0300

Kierownicy techniczni 0310    
Kierownicy techniczni w firmach
produkcyjnych 

0311 1215 Pozostali kierownicy techniczni    

2110 Kierownicy techniczni na stanowiskach
techników lub równorzędnych    

2114 Kierownicy techniczni nie sklasyfikowani 
gdzie indziej    

2200 Mistrzowie
2210 Nadmistrzowie i mistrzowie zmianowi    
2211 Nadmistrzowie, nadsztygarzy górniczy,

mistrzowie zmianowi    
2220 Pozostali mistrzowie    
2221 Majstrowie, mistrzowie, sztygarzy  

Kierownicy techniczni w firmach
budowlanych 

0312 1212 Kierownicy budów i baz sprzętu  

Kierownicy techniczni w transporcie 0313 0283 Kapitanowie i kierownicy załóg samolotów    
2112 Dyżurni ruchu na stacji PKP, PKS, PLL    
2113 Kierownicy pociągu, ambulansu pocztowego    

2141 Kapitanowie statków żeglugi przybrzeżnej 
i śródlądowej    

2142 Kierownicy kutrów i łodzi rybackich  

Kierownicy organizacyjni 0320

Kierownicy działów i referatów 
w administracji państwowej 
i samorządowej 

0321 1151 Kierownicy wydziałów w sądach i biurach
notarialnych    

2318 Pozostali kierownicy działów i referatów 
w administracji państwowej  

Kierownicy obsługi finansowej 
i gospodarczej urzędów i firm 

0322 2311 Główni księgowi w przedsiębiorstwach
zatrudniających 499 i mniej pracowników    

2312 Kierownicy ekonomiczno-handlowi i
finansowo-księgowi w przedsiębiorstwach
przemysłowych, budowlanych i
transportowych    

2313 Kierownicy magazynowania i transportu 
oraz administracyjno-gospodarczy 
w przedsiębiorstwach przemysłowych,
budowlanych i transportowych    

2314 Kierownicy ekonomiczno-handlowi i
finansowo-księgowi w handlu, usługach,
administracji państwowej    

2315 Kierownicy magazynowania i transportu 
oraz administracyjno-gospodarczy w handlu 
i usługach, administracji państwowej    

2317 Kierownicy magazynowni i ekspedycji    

3141 Kierownicy gospodarstwa pomocniczego,
doświadczalno-naukowego, farmy sadu  



4.2.1 No wy po dział sta no wisk w ad mi ni stra cji pu blicz nej

W przy pad ku kie row nic twa ad mi ni stra cji pu blicz nej w no wej SKZ -2007
pro po nu je się je dy nie po dział na szcze bel cen tral ny (0111) i szcze bel te re -
no wy (0112). Przy czym do szcze bla cen tral ne go za li czo no sta no wi ska
w in sty tu cjach o za się gu wo je wódz kim, zaś do szcze bla te re no we go sta no -
wi ska w jed nost kach ad mi ni stra cyj nych po wia tów, miast i gmin. Włą cze nie
ad mi ni stra cji szcze bla wo je wódz kie go do szcze bla cen tral ne go wy ni ka
z fak tu, że obec ne wo je wódz twa są jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi wyż szej
ran gi niż wo je wódz twa wpro wa dzo ne na mo cy re for my z 1973 ro ku
– opar te w prze wa ża ją cej czę ści na daw nych po wia tach. 

Jed no cze śnie zre zy gno wa no ze sto so wa nych w do tych cza so wej wer sji
SKZ od ręb nych ka te go rii dla wyż szych ran gą urzęd ni ków wy mia ru spra -
wie dli wo ści (daw ne ozna cze nia 0124 i 0125), łą cząc oso by pia stu ją ce te sta -
no wi ska z po zo sta ły mi sta no wi ska mi ad mi ni stra cji pu blicz nej. Obok me ry -
to rycz nych po wo dów dla ta kiej de cy zji o jej pod ję ciu za de cy do wał rów -
nież fakt, że żad na z tych ka te go rii nie zo sta ła ani ra zu uży ta w ma te ria le po -
cho dzą cym z ko do wa nia wy ni ków ba dań.

W no wej wer sji kla sy fi ka cji po zo sta wio no za tem ka te go rię 0110 „Wyż -
sze ka dry kie row ni cze w ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej”, acz -
kol wiek obec nie dzie li się ona na dwie ka te go rie kla sy fi ka cyj ne naj niż sze -
go szcze bla w miej sce do tych cza so wych sied miu.

4.2.2 Kie row nic two par tii po li tycz nych i or ga ni za cji spo łecz nych

„Kie row nic two par tii po li tycz nych oraz or ga ni za cji spo łecz nych” zde cy -
do wa li śmy się wy od ręb nić w po sta ci no wej ka te go rii, ozna czo nej sym bo -
lem 0170 nie wy ko rzy sta nym w wer sji kla sy fi ka cji po cho dzą cej z 1978 ro ku
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Kierownicy samodzielnych jednostek
organizacyjnych w handlu i usługach 

0323 2111 Kierownicy central telefonicznych i urzędów
pocztowych    

3111 Kierownicy bibliotek szkolnych, wypożyczalni,
pracowni w muzeach    

4110 Kierownicy sklepów i punktów usługowych    
4111 Kierownicy domów towarowych, sklepów,

działów sprzedaży    
4112 Kierownicy restauracji i kawiarni    

4113 Kierownicy barów, stołówek,    

4114 Kierownicy punktów skupu    
4115 Kierownicy punktów usługowych  

Kierownicy działów i referatów w
administracji firm 

0340 2310 Kierownicy działów i referatów w biurach    

2316 Kierownicy sekretariatu, hali maszyn,
kancelarii  



(ta be la 4.2). De cy zja utwo rze nia no wej ka te go rii wy ni ka z fak tu, że obec ny
sys tem par tii po li tycz nych i or ga ni za cji spo łecz nych róż ni się za sad ni czo
od sys te mu funk cjo nu ją ce go w mo men cie po wsta wa nia kla sy fi ka cji SKZ.
W ory gi nal nej wer sji wy od ręb nio no od ręb ne ka te go rie kla sy fi ka cyj ne dla
dzia ła czy apa ra tu par tyj ne go, związ ków za wo do wych i ru chu mło dzie żo -
we go – re zer wu jąc jed no cze śnie osob ne ka te go rie dla osób peł nią cych sta -
no wi ska w or ga ni za cjach szcze bla cen tral ne go i te re no we go. 

W obec nej wer sji za cho wa no je dy nie po dział na szcze bel cen tral ny
(0171) oraz te re no wy (0172) – re zy gnu jąc z osob nych ko dów dla róż nych
or ga ni za cji. No we ka te go rie nie od po wia da ją do tych cza so wym, stąd też
ozna czo ne zo sta ły sym bo la mi nie wy ko rzy sty wa ny mi w kla sy fi ka cji z 1978
ro ku. Nie mniej, no wa kla sy fi ka cja za cho wu je kom pa ty bil ność z wer sją
wcze śniej szą, po nie waż do tych cza so we sym bo le mo gą zo stać zre kla sy fi ko -
wa ne do no we go sche ma tu w spo sób przed sta wio ny w ta be li 4.2.

4.2.3 Me ne dże ro wie i kie row ni cy za kła dów pra cy

W przy pad ku tej ka te go rii pro po nu je my cał ko wi cie no wy układ kla sy fi -
ka cyj ny. Dla te go też ka te go rii „Wyż sze ka dry i me ne dże ro wie” przy pi sa li -
śmy no wy – nie wy ko rzy sta ny uprzed nio – sym bol 0290 (ka te go ria nad -
rzęd na „Me ne dże ro wie i kie row ni cy za kła dów pra cy” uzy sku je kod 0200).

Pierw szą pod ka te go rię tej gru py sta no wią „Wyż sze ka dry me ne dżer skie
firm pro duk cyj nych i usług go spo dar czych” (ozna cze ni sym bo lem 0291).
W ich przy pad ku re zy gnu je my z kry te rium wiel ko ści za kła du pra cy. W do -
tych cza so wej kla sy fi ka cji SKZ osob no ko do wa no kie row nic two or ga ni za cji
za trud nia ją cych po wy żej i po ni żej 500 pra cow ni ków. W przy pad ku or ga ni -
za cji o roz bu do wa nej struk tu rze – po sia da ją cej swo je lo kal ne przed sta wi -
ciel stwa lub pod le głe za kła dy pra cy – w fa zie ko do wa nia po ja wia ją się trud -
no ści z okre śle niem jej wiel ko ści i po ten cja łu, gdyż ba da ni po da ją na ogół
wiel kość je dy nie tej jed nost ki, któ rą kie ru ją (np. kil ku dzie się cio oso bo wa
cen tra la za rzą dza or ga ni za cją za trud nia ją cą wie le ty się cy osób). Wy ni ki
prze pro wa dzo nej ana li zy ko do wa nia prze ko nu ją po nad to, że ka te go rie za -
wo dów me ne dżer skich od po wia da ją cych przed się bior stwom za trud nia ją -
cym po nad 500 osób są sto so wa ne rzad ko1. 

Ko lej na pro po zy cja do ty czy no we go uję cia za wo dów, zwią za nych z kie -
ro wa niem in sty tu cja mi sfe ry bu dże to wej (pu blicz nej). Pro po nu je my wy od -
ręb nić je w po sta ci osob nych ka te go rii z te go wzglę du, że in sty tu cje te re -
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1 Na przy kład ka te go rię 0213 „Dy rek to rzy w przed się bior stwach za trud nia ją cych po nad
500 osób” wy bra no w 3,4% sy tu acji wo bec 74,2% wszyst kich za ko do wa nych dy rek to rów or -
ga ni za cji go spo dar czych; ka te go rii 0233 „Głów ni księ go wi w przed się bior stwach za trud nia -
ją cych po nad 500 osób” nie wy bra no ani ra zu (Sa wiń ski 2005: ta be la B -0).



ali zu ją ce le nie ryn ko we. Od lu dzi, któ rym po wie rza się kie ro wa nie ty mi in -
sty tu cja mi, w mniej szym stop niu wy ma ga się kwa li fi ka cji i pre dys po zy cji
me ne dżer skich, zaś w więk szym kom pe ten cji przed mio to wych, zwią za -
nych z dzie dzi ną funk cjo no wa nia in sty tu cji (np. dy rek to ra mi szpi ta li są
na ogół le ka rze, rek to ra mi wyż szych uczel ni pro fe so ro wie itp.). Ro le osób
kie ru ją cych in sty tu cja mi sfe ry bu dże to wej za wie ra ją istot ny kom po nent ról
cha rak te ry stycz nych dla in nej wiel kiej gru py za wo do wej – spe cja li stów.
Upo waż nia to do wy od ręb nie nia ich ja ko osob ne go seg men tu, róż nią ce go
się pod wie lo ma wzglę da mi od dy rek to rów or ga ni za cji go spo dar czych. 

Spe cy ficz na po zy cja osób kie ru ją cych in sty tu cja mi sfe ry bu dże to wej
pro wa dzi do licz nych dy le ma tów pod czas ko do wa nia – czy oso bę za li czyć
do od po wied niej ka te go rii przed mio to wej czy do dy rek to rów. Pro ble mów
tych nie unik nę li rów nież twór cy SKZ z 1978 ro ku, umiesz cza jąc nie któ re
za wo dy zwią za ne z kie ro wa niem in sty tu cja mi pu blicz ny mi w gru pie 1
„Spe cja li ści”. Przy kła dem jest ka te go ria 1131 „Dy rek to rzy szkół pod sta wo -
wych i za sad ni czych”, wy bra na w ana li zo wa nych wy ni kach ko do wa nia 44
ra zy – to jest po nad dwa ra zy czę ściej niż w su mie wszyst kie za wo dy zwią -
za ne z kie ro wa niem in sty tu cja mi sfe ry pu blicz nej za ko do wa ne na po zio -
mie wiel kiej gru py 0 (20 przy pad ków). 

Wyż sze ka dry za rzą dza ją ce in sty tu cja mi sfe ry pu blicz nej pro po nu je my
wy od ręb nić w no wej kla sy fi ka cji ja ko ka te go rie 0292 „Dy rek to rzy i kie row -
ni cy w in sty tu cjach cen tral nych i in sty tu cjach szcze gól ne go zna cze nia
w na uce, kul tu rze, oświa cie, służ bie zdro wia i in nych in sty tu cjach ży cia pu -
blicz ne go” oraz 0293 „Dy rek to rzy i kie row ni cy lo kal nych jed no stek or ga ni -
za cyj nych w kul tu rze, oświa cie, służ bie zdro wia i in nych dzie dzi nach ży cia
pu blicz ne go”.

W ka te go rii „Wyż sze ka dry me ne dżer skie” po zo sta wia my bez zmian ka -
te go rię, któ rą w SKZ -1978 na zwa no „ka drą kie row ni czą ad mi ni stra cji gos -
po dar czo -fi nan so wej” (0230). Ka te go ria ta obej mu je dy rek to rów i wyż -
szych rangą kie row ni ków pio nu go spo dar czo -eko no micz ne go, zaj mu ją ce -
go się rów nież ad mi ni stro wa niem w za kre sie ma ga zy no wa nia i trans por tu.
W SKZ -2007 przy pi su je my jej symbol 0294.

4.2.4 Roz sze rze nie gru py 0 no wej SKZ -2007 o sta no wi ska kie row ni cze 
z gru py 1 „Spe cja li ści” do tych cza so wej wer sji SKZ

Jed nym z za ło żeń pier wot nej kla sy fi ka cji SKZ by ło to, że gru pa 0 obej -
mu je wy łącz nie sta no wi ska kie row ni cze naj wyż sze go szcze bla. Ozna cza ło
to, że w przy pad ku or ga ni za cji go spo dar czych i in sty tu cji ży cia pu blicz ne -
go do gru py 0 za li czo no wy łącz nie sta no wi ska wcho dzą ce w skład ciał
w ran dze za rzą du, przy czym in ten cyj nie przy ję to, że w grę wcho dzą tu wy -
łącz nie du że za kła dy pra cy. Za rów no sta no wi ska zwią za ne z po śred ni mi
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szcze bla mi za rzą dza nia, jak też naj wyż sze sta no wi ska w nie wiel kich, sa mo -
dziel nych fir mach, bądź w fir mach sta no wią cych od dzia ły lub pla ców ki
pod le głe zrze sze niom or ga ni za cji go spo dar czych, zde cy do wa no się kla sy -
fi ko wać do grup za wo do wych niż szych szcze bli.

Ta kie roz wią za nie – choć kon cep cyj nie kla row ne – pro wa dzi ło w prak -
ty ce po słu gi wa nia się kla sy fi ka cją do pew nych pro ble mów. Naj wię cej dy le -
ma tów do ty czy ło sta no wisk kie row ni czych ko do wa nych w gru pie 1 „Spe -
cja li ści”. Wią za ło się to z fak tem, że w przy pad ku te go ro dza ju ról za wo do -
wych wy stę pu je prze mie sza nie wy ma gań me ne dżer skich – do ty czą cych
za rzą dza nia za so ba mi – z wy mo ga mi w za kre sie spe cja li stycz nej wie dzy
i kom pe ten cji.

Wy stę po wa nie te go ro dza ju trud no ści in ter pre ta cyj nych ilu stru je ana li -
za spo so bu kla sy fi ko wa nia za wo dów do szcze gó ło wej ka te go rii 1213 „Kie -
row ni cy od dzia łów pro duk cyj nych i tech nicz nych”. W SKZ -1978 ka te go ria
ta lo ku je się w wiel kiej gru pie 1 „Spe cja li ści”. Po wsta je py ta nie, czy fakt zaj -
mo wa nia sta no wi ska kie row ni cze go – któ re wca le nie jest kon sty tu tyw ne
dla gru py 1 – upo waż nia do za kla sy fi ko wa nia ta kie go za wo du do ka te go rii
od po wia da ją cej an giel skim „pro fes sio nals”?

Ta be la 4.3. Ver ba ti my za wo dów ko do wa nych do ka te go rii „Kie row ni cy od -
dzia łów pro duk cyj nych i tech nicz nych” ozna czo nej w SKZ -1978 sym bo lem
1213

Treść zapisu ankieterskiego w kwestionariuszu Zawód będący przedmiotem pytania

Kierownik Działu Ekonomicznego/praca biurowa, matka gdy resp. miał 14 lat
kierowanie zespołem, sprawy finansowe

cieśla-kierownik budowy/nadzór nad pracownikami, ojciec gdy resp. miał 14 lat
praca samodzielna na budowie w różnych zawodach

kierownik bazy samochodowej i rzeczoznawca ojciec gdy resp. miał 14 lat
PZMOT/odpowiadał za remonty samochodów 
Polskiego Związku Motorowego

kierownik BHP w zakładzie produkującym ojciec gdy resp. miał 14 lat
artykuły chemiczne/odpowiadał za bezpieczeństwo 
w zakładzie pracy

kierownik budowy ojciec gdy resp. miał 14 lat

kierownik budowy/kierował i nadzorował prace innych ojciec gdy resp. miał 14 lat

kierownik budowy/kierowanie robotami na budowie ojciec gdy resp. miał 14 lat

kierownik działu kontroli technicznej/organizacja ojciec gdy resp. miał 14 lat
pracy wydziału obróbki mechanicznej, 
kontrola wytwarzanych detali

kierownik kolumny remontowej/praca biurowa, ojciec gdy resp. miał 14 lat
planowanie działań, organizacja pracy zespołu 
remontowego

kierownik piekarni/zarządzał piekarnią, ojciec gdy resp. miał 14 lat
nadzorował prace
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majster budowlany/kierowanie budową ojciec gdy resp. miał 14 lat

zastępca kierownika działu/(kopalnie granitu) ojciec gdy resp. miał 14 lat

inżynier mechanik/kierownik wydziału ojciec w wieku respondenta

inżynier kolejnictwa/kierownik działu napraw wagonów ojciec w wieku respondenta

inżynier mechanik/kierownik działu produkcji ojciec w wieku respondenta

inżynier rolnik/kierownik Wydziału Rolnictwa ojciec w wieku respondenta

kierownik produkcji w mleczarni ojciec w wieku respondenta

mechanik maszyn/kierownik działu mechanicznego ojciec w wieku respondenta

pracownik umysłowy biura zbytu elementów ojciec w wieku respondenta
maszyn/zastępca kierownika działu

technik drogerzysta (produkcja kosmetyków)/kierownik ojciec w wieku respondenta
produkcji na wydziale plastrów

technik włókiennik w zakładzie włókienniczym/kierownik ojciec w wieku respondenta
działu racjonalizatorskiego

inżynier mechanik/prezes/zarządzanie firmą w zakresie respondent obecny
produkcji tworzyw sztucznych i poligrafii

kierownik działu-zarządzanie/kieruje działem produkcji respondent obecny

kierownik gorzelni/nadzór nad produkcją spirytusu respondent obecny
i nadzór nad załogą

kierownik zespołu/opiniowanie, sporządzanie raportów, 
kierowanie zespołem respondent obecny

kierownik zespołu/rozdzielanie obowiązków 
pracownikom, nadzór wykonywanej pracy respondent obecny

kierownik/nadzór pracy robotników-elektryków respondent obecny

mistrz-zastępca kierownika na budowie/organizacja pracy respondent obecny
podległych pracowników, sprawy BHP, 
nadzór nad pracami

naczelnik wydziału/kierownictwo zespołu rachuby płac respondent obecny

członek zarządu ds. technicznych/zarządzanie respondent praca pośrednia

inżynier mechanik/kierownik programu wdrożeń respondent praca pośrednia
technologicznych, firma Cessna/nadzór nad zespołem 
pracowniczym, koordynacja działań nad programem

inżynier odlewnik/kierownik wydziału odlewniczego respondent praca pośrednia
/kierownik wydziału odlewniczego

kierownik/kierownik działu produkcji/kierowanie respondent praca pośrednia
zespołem pracowników, odpowiedzialność za produkcję

inżynier mechanik/dyrektor do spraw produkcji/nadzór współmałżonek obecny
nad produkcją

kierownik budowy dróg i mostów/nadzór współmałżonek obecny
nad wykonywanymi pracami budowlanymi

kierownik budowy/nadzoruje inwestycje w zakresie 
budowy obiektów przemysłowych i mostów współmałżonek obecny

kierownik robót budowlanych/kierowanie pracami współmałżonek obecny
budowlanymi przy pracach drogowych

kierownik/przygotowanie i nadzór współmałżonek obecny

menedżer/dyrektor firmy dystrybucyjnej napojów współmałżonek obecny
/kierowanie działalnością firmy
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W ta be li 4.3 przed sta wio no opi sy za wo dów ko do wa nych do ka te go rii
1213. W wie lu przy pad kach na pod sta wie sa me go opi su trud no jest usta lić
szcze bel za rzą dza nia, wiel kość pod le głe go ze spo łu czy spe cy fi kę wy ko ny -
wa nych za dań. Są to na przy kład:

kie row nik pie kar ni/za rzą dzał pie kar nią, nad zo ro wał pra ce
maj ster bu dow la ny/kie ro wa nie bu do wą
kie row nik/nad zór pra cy ro bot ni ków -elek try ków
kie row nik ro bót bu dow la nych/kie ro wa nie pra ca mi bu dow la ny mi
przy pra cach dro go wych.
Nie moż na w tych przy pad kach wy klu czyć, że opi sa ne pra ce mo gą być

sku tecz nie nad zo ro wa ne i kie ro wa ne przez tech ni ka lub na wet do świad -
czo ne go ro bot ni ka (bry ga dzi stę). Na le ży więc są dzić, że kla sy fi ku jąc opi sa -
ne za wo dy do ka te go rii 1213 ko de rzy kie ro wa li się fak tem po sia da nia wyż -
sze go wy kształ ce nia przez ich wy ko naw cę, co moż na by ło ła two usta lić śle -
dząc od po wie dzi na in ne py ta nia kwe stio na riu sza. Moż li we jest też in ne
wy ja śnie nie, w myśl któ re go ko de rzy – nie mo gąc w kla sy fi ka cji zna leźć
ade kwat nej ka te go rii kie row ni ków na niż szych szcze blach – zde cy do wa li
się użyć ka te go rii 1213 uzna jąc, że sam fakt kie ro wa nia na le ży trak to wać
za rów no waż nik kwa li fi ka cji na po zio mie stu diów wyż szych.

Pew na część za wo dów za ko do wa na zo sta ła w spo sób bu dzą cy wąt pli -
wo ści. Ta ki mi za wo da mi są:

kie row nik go rzel ni/nad zór nad pro duk cją spi ry tu su i nad zór nad za -
ło gą
me ne dżer/dy rek tor fir my dys try bu cyj nej na po jów/kie ro wa nie dzia łal -
no ścią fir my
in ży nier me cha nik/pre zes/za rzą dza nie fir mą w za kre sie pro duk cji
two rzyw sztucz nych i po li gra fii.
W po wyż szych przy kła dach bar dziej ade kwat ny wy da je się sym bol

z gru py 0, gdyż po da ne oso by za rzą dza ją od ręb ną fir mą. Za ko do wa nie po -
da nych za wo dów w ka te go rii 1213 mo że świad czyć, że dla ko de rów nie są
przej rzy ste kry te ria, w ja kich sy tu acjach za wód za kla sy fi ko wać do ka te go rii
1213, a w ja kich do gru py 0.

Jesz cze in ną pra wi dło wość ilu stru je na stę pu ją cy przy kład:
in ży nier me cha nik/kie row nik pro gra mu wdro żeń tech no lo gicz nych
fir ma Ces sna/nad zór nad ze spo łem pra cow ni czym, ko or dy na cja dzia -
łań nad pro gra mem.
Jest to ty po wy opis za kre su za dań dy rek to ra R&D (re se arch & de ve lop -

ment). Jak wy ni ka z opi su, do ce lów re ali za cji za dań dys po nu je on „ze spo -
łem pra cow ni czym”, któ re go pra cę nad zo ru je. Fakt kie ro wa nia nie jest jed -
nak kon sty tu tyw nym ele men tem opi sa nej ro li, lecz je dy nie ele men tem
funk cjo nal nym. Dla te go po słu że nie się ko dem 1213 na le ży uznać w tym
przy pad ku za wąt pli we. Mo że to być prze ja wem skłon no ści ko de rów
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do po szu ki wa nia w opi sach za wo dów ele men tów ła two iden ty fi ko wal -
nych, zwłasz cza w sy tu acjach, gdy opi sy są la ko nicz ne lub – tak jak w po -
wyż szym przy kła dzie – w kla sy fi ka cji nie ma ka te go rii do brze do pa so wa -
nej do opi su da ne go za wo du.

Wąt pli wo ści zwią za ne z ko do wa niem sta no wisk kie row ni czych w gru -
pie 1 skło ni ły nas do prze nie sie nia tych za wo dów do gru py 0. Te go ro dza -
ju roz wią za nie sto so wa ne jest w kla sy fi ka cji ISCO. W omó wie niu za sad kla -
sy fi ko wa nia za wo dów do ka te go rii ISCO 1200 „Cor po ra te ma na gers” au to -
rzy klu cza ko do we go do kla sy fi ka cji ISCO -88 COM pi szą:

„W sy tu acjach, gdy pew ne za wo do we, tech nicz ne, lub ope ra cyj ne
kwa li fi ka cje wy ma ga ne są od wy ko naw ców ról me ne dżer skich – mo -
że być trud no pod jąć de cy zję, czy za wód za ko do wać do tej [tzn.
do „cor po ra te ma na gers”], czy do in nej szcze gó ło wej ka te go rii. W ta -
kich przy pad kach kry te rium po win ny sta no wić do dat ko we in for ma -
cje o za da niach wy ko ny wa nych w ra mach sta no wi ska. Je śli pod sta -
wo we za da nia wy ma ga ją bie żą ce go sto so wa nia pro fe sjo nal nej wie -
dzy lub szcze gól nych umie jęt no ści tech nicz nych, to za wód na le ży za -
ko do wać w in nej gru pie. Je śli jed nak pro fe sjo nal na wie dza lub umie -
jęt no ści tech nicz ne są wa run kiem wy ko ny wa nia za dań me ne dżer -
skich, to za wód na le ży za ko do wać do tej gru py. Na przy kład, je śli
pod sta wo we wy ko ny wa ne za da nia to for mu ło wa nie dia gnoz i usta -
la nie ku ra cji w przy pad ku cho rób, to za wód na le ży za ko do wać
w gru pie 2 Spe cja li ści. Na to miast je śli głów nym za da niem jest alo ka -
cja środ ków prze zna czo nych na ba da nia mię dzy róż ne pro jek ty w ra -
mach or ga ni za cji na pod sta wie wie dzy me dycz nej, to za wód na le ży
za ko do wać do oma wia nej gru py” (ISCO -88 COM 1994: 10).

Na le ży za zna czyć, że prze nie sie nie za wo dów i sta no wisk kie row ni czych
z gru py 1 do gru py 0 nie by ło ła twą de cy zją, po nie waż pro wa dzi do zmia -
ny struk tu ry kla sy fi ka cji na po zio mie wiel kich grup, przez co kla sy fi ka cja
tra ci swój istot ny wa lor, ja kim jest po rów ny wal ność wy ni ków obec nie pro -
wa dzo nych ba dań z ba da nia mi re ali zo wa ny mi i ko do wa ny mi w prze szło -
ści. Nie mniej, utrzy my wa nie do tych cza so wych za sad też nie jest po zba wio -
ne wad, z któ rych naj po waż niej sza to sztucz ne kla sy fi ko wa nie do gru py
„Spe cja li ści” sta no wisk kie row ni czych tyl ko na pod sta wie po sia da nia przez
ich wy ko naw cę wyż sze go wy kształ ce nia. Wy kształ ce nie po win no być bra -
ne pod uwa gę przy po słu gi wa niu się kla sy fi ka cją wy łącz nie w tym za kre sie,
w ja kim sta no wi je den z atry bu tów wy ko ny wa nej ro li za wo do wej. 

Ka te go ria 1213 sta no wi ła je den z przy kła dów wy od ręb nio nych w ra -
mach wiel kiej gru py 1 „Spe cja li ści” szcze gó ło wych ka te go rii, któ rych wy ko -
naw cy pia stu ją sta no wi ska kie row ni cze. Te go ro dza ju ka te go rii jest wię cej.
Na le żą do nich wszyst kie szcze gó ło we ka te go rie gru py 1210 „Głów ni in ży -
nie ro wie i kie row ni cy tech nicz ni”, a tak że ka te go rie szcze gó ło we obej mu -
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ją ce sta no wi ska kie row ni cze w ob rę bie dzie dzin i spe cjal no ści za wo do -
wych. Na przy kład, wśród na uczy cie li wy od ręb nio no dwie ka te go rie sta no -
wisk kie row ni czych: 1131 „Dy rek to rzy szkół pod sta wo wych, za sad ni czych
za wo do wych, za kła dów po praw czych” oraz 1132 „Dy rek to rzy przed szko li,
do mów dziec ka, in ter na tów, żłob ków, świe tlic, ośrod ków tu ry stycz no -wy -
po czyn ko wych”. Po dob nie wśród spe cja li stów me dy cy ny wy od ręb nio no
ka te go rie kie row ni cze 1171 i 1172, wśród spe cja li stów we te ry na rii 1182
i 1183. Wśród praw ni ków ka te go rią ta ką jest 1151 „Kie row ni cy wy dzia łów
w są dach i biu rach no ta rial nych”. 

Prze nie sie nie sta no wisk kie row ni czych z gru py 1 do gru py 0 wy ma ga
utwo rze nia w tej gru pie no wych pod ka te go rii, od po wia da ją cych in sty tu -
cjom i szcze blom za rzą dza nia nie uwzględ nio nym w wer sji kla sy fi ka cji SKZ
z 1978 ro ku. W tym ce lu za pro po no wa li śmy dwie no we ka te go rie szcze gó -
ło we.

0293 „Dy rek to rzy i kie row ni cy lo kal nych jed no stek or ga ni za cyj nych
w kul tu rze, oświa cie, służ bie zdro wia i w in nych dzie dzi nach ży cia
pu blicz ne go”. Ka te go ria obej mu je za wo dy dy rek to rów i kie row ni -
ków in sty tu cji sfe ry pu blicz nej, któ rych wy ko naw cy nie by li kla sy -
fi ko wa ni do gru py 0 ze wzglę du na lo kal ny za sięg dzia ła nia ich in -
sty tu cji. Przy kła dem są dy rek to rzy szkół pod sta wo wych (ozna cze -
ni w wer sji SKZ z 1978 ro ku sym bo lem 1131).

0295 „Głów ni i na czel ni in ży nie ro wie w fir mach prze my sło wych i usług
go spo dar czych”. Do ka te go rii za li czo no za wo dy ko do wa ne
uprzed nio w pod gru pie 1210 – spe cja li stów tech nicz nych, kie ru ją -
cych wy dzia ła mi przed się biorstw.

Szcze gó ło we za sa dy przy pi sa nia do tych cza so wych ka te go rii kla sy fi ka -
cyj nych z gru py 1 do no wych ka te go rii gru py 0 przed sta wio ne zo sta ły w ta -
be li 4.2.

4.2.5 Do łą cze nie do gru py 0 sta no wisk kie row ni czych niż szych szcze bli

Po dob nie jak w przy pad ku wiel kiej gru py 1 „Spe cja li ści”, rów nież w gru -
pie 2 „Tech ni cy, mi strzo wie i wy spe cja li zo wa ni pra cow ni cy biu ro wi” wy -
stę pu je prze mie sza nie sta no wisk kie row ni czych i wy ko naw czych. Pro wa -
dzi to do po dob nych trud no ści w ko do wa niu. Praw do po dob nie bo wiem
pew ne za wo dy za li cza ne są do tej gru py ze wzglę du na wy kształ ce nie ich
wy ko naw ców.

Przy kła dem mo że być ka te go ria 2221 „Maj stro wie, mi strzo wie, szty ga -
rzy”. Na pod sta wie ana li zy za pi sów an kie ter skich (Sa wiń ski 2005: ta be la A -6)
ko do wa ne za wo dy po dzie lić moż na na dwie gru py. Pierw sza z grup obej -
mu je za wo dy zwią za ne z kie ro wa niem wy dzia ła mi przed się bior stwa lub
zmia ną w ru chu cią głym, któ re to za wo dy po win ny być ra czej ko do wa ne
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w do tych cza so wej pod gru pie 1210 „Głów ni in ży nie ro wie i kie row ni cy
tech nicz ni”, czy w – oma wia nej wcze śniej – ka te go rii szcze gó ło wej 1213
„Kie row ni cy od dzia łów pro duk cyj nych i tech nicz nych”. Są to na przy kład:

szef pro duk cji odzie ży/nad zór nad pro duk cją
mistrz, spe cja li sta ds. pro duk cji i od le wa nia sta li w hu cie/nad zór
nad pra cą zw. z przy go to wa niem cie kłej sta li do od le wa nia
mistrz od lew nik/kie ro wa nie pro duk cją
mistrz kie row nik zmia ny/nad zo ro wał pra ce zmia ny.
Z ko lei dru ga gru pa obej mu je za wo dy, któ rych isto ta spro wa dza się

do bez po śred nie go nad zo ru pra cy ro bot ni ków, nie wy klu cza ją ce go wy ko -
ny wa nia pew nych prac fi zycz nych – jak np. przy go to wa nie ma te ria łów lub
na pra wa urzą dzeń, co od po wia da de fac to sta no wi sku bry ga dzi sty.
Na przy kład są to:

kie row nik ha li spe dy cyj nej ma te ria łów bu dow la nych/roz dzie lał pra cę
lu dziom, któ rzy pra co wa li ja ko suw ni co wi
tech nik bu dow nic twa ogól ne go/maj ster na bu do wach
mistrz tkac ki/na pra wa ma szyn tkal ni czych, nad zo ro wa nie pra cy tka -
czek
mistrz ob wo du grzew cze go/kie ro wa nie gru pą pa la czy CO
mistrz far biar ni/se gre go wał przę dzę do far bo wa nia, nad zo ro wał pra -
cow ni ków.
W wie lu przy pad kach trud no zresz tą roz strzy gnąć, o ja ki szcze bel za -

rzą dza nia cho dzi. Ko de rzy sta jąc przed ta kim dy le ma tem wy bie ra ją gru pę
2, kie ru jąc się za pew ne wy kształ ce niem lub ty tu łem „tech ni ka”. Na sku tek
tej prak ty ki do ka te go rii tra fia ją za wo dy, któ rych isto tę pra cy sta no wi kie -
ro wa nie pra cow ni ka mi lub wy ko ny wa nie pra cy fi zycz nej. Fakt ten nie
wy da je się zgod ny z ocze ki wa nym spo so bem in ter pre ta cji tej gru py, któ -
re ra czej idzie w kie run ku „spe cja li sty śred nie go szcze bla” (se mi -pro fes -
sio nal). Nie jest też zgod ne z ma te ria łem em pi rycz nym, któ ry jed no znacz -
nie świad czy, że trzon gru py 2 wy zna cza ją za wo dy zwią za ne z pra cą biu -
ro wą, zaś za wo dem ma ją cym po naddwudziestopięciopro cen to wy udział
w gru pie jest księ go wy.

Z wy mie nio nych po wo dów pro po nu je my cał ko wi te wy łą cze nie z gru -
py 2 za wo dów do tych czas ko do wa nych do ka te go rii „kie row ni ków”.
W kon se kwen cji te go ro dza ju za wo dy po win ny być roz dzie lo ne do trzech
ka te go rii:

(i) do ka te go rii kie row ni ków śred nie go szcze bla prze nie sio nej do gru -
py 0;

(ii) do ka te go rii bry ga dzi stów (kla sy fi ko wa nych w SKZ -1978 w gru pie 5);
(iii) do ka te go rii sta no wisk wy ko naw czych w ra mach po szcze gól nych

za wo dów i spe cjal no ści. Na przy kład za wód „elek tryk/maj ster” był by za ko -
do wa ny do ka te go rii 5223 „Elek try cy, elek tro mon te rzy, elek tro me cha ni cy”,
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po nie waż z je go opi su nie wy ni ka, że do mi nu ją cym ele men tem ro li za wo -
do wej jest nad zo ro wa nie pra cy in nych.

W ta be li 4.4 ze sta wio no wszyst kie szcze gó ło we ka te go rie gru py 2, któ re
do tych czas wią za ły się bez po śred nio lub po śred nio z kie ro wa niem pra cą
in nych. W su mie za wo dy za li czo ne do tych ka te go rii sta no wią 36,7%
wszyst kich za wo dów gru py 2. Z te go też wzglę du war to bli żej prze śle dzić
kon se kwen cje li kwi da cji tych ka te go rii i włą cze nia ko do wa nych do nich
za wo dów do in nych ka te go rii i grup.

Naj licz niej szą gru pę sta no wią za wo dy ko do wa ne do pod gru py 2310
„Kie row ni cy dzia łów i re fe ra tów w biu rach” i do jej szcze gó ło wych ka te go -
rii 2311–2318. W su mie za wo dy te sta no wią 23,5% wszyst kich za wo dów ko -
do wa nych w gru pie 2. W ra mach tej pod gru py naj licz niej sza jest ka te go ria
szcze gó ło wa 2314 „Kie row ni cy eko no micz ni w han dlu, usłu gach, ad mi ni -
stra cji”. Ana li za za pi sów an kie ter skich (Sa wiń ski 2005: ta be la A -7) pro wa dzi
do wnio sku, że nie kie dy z opi sów tych za wo dów wca le nie wy ni ka, że kie -
ro wa nie pra cow ni ka mi sta no wi isto tę peł nio nej ro li za wo do wej. Ilu stru ją
to na stę pu ją ce przy kła dy:

asy stent ds. le asin gu/ne go cja cje z klien ta mi, zmie rza ją ce do za war cia
umów le asin go wych i kre dy to wych
eko no mi sta
kie row nik kadr/za wie ra nie i roz wią zy wa nie umów o pra cę, opra co -
wy wa nie re gu la mi nów, nad zór nad pra cow ni ka mi, or ga ni zo wa nie
szko leń, przy go to wy wa nie ma te ria łów na wal ne zgro ma dze nia
psy cho log/dy rek tor ds. per so nal nych/od po wia dam za re ali zo wa nie po -
li ty ki per so nal nej przed się bior stwa, ad mi ni stro wa nie i roz wój per so ne -
lu, bez pie czeń stwo i hi gie nę pra cy
re fe rent ds. go spo dar ki ko mu nal nej i nie ru cho mo ści/za mó wie nia pu -
blicz ne, or ga ni zo wa nie prze tar gów
se kre tar ka me dycz na w sa na to rium/ma szy no pi sa nie, wy pi sy wa nie re -
cept, trans port le ków.
Fakt za ko do wa nia wy mie nio nych wy żej za wo dów w ka te go rii 2314

„Kie row ni cy eko no micz ni w han dlu, usłu gach, ad mi ni stra cji” wziął się
praw do po dob nie stąd, że w in nym py ta niu kwe stio na riu sza za zna czo ny
był fakt kie ro wa nia pra cow ni ka mi przez wy ko naw cę da nej ro li. Je śli jed -
nak kie ro wa nie pra cow ni ka mi sta no wi kon sty tu tyw ny ele ment ro li za wo -
do wej, to po win no zna leźć rów nież wy raz w opi sie za wo du. Je śli ele ment
ta ki nie zo stał wy szcze gól nio ny, to nie ma pod staw do pod ję cia de cy zji, że
ma my tu do czy nie nia ze sta no wi skiem „kie row ni czym”. 
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Ta be la 4.4. Szcze gó ło we ka te go rie gru py 2 SKZ -1978 za wie ra ją ce ele men ty
kie ro wa nia pra cą in nych

Symbol Nazwa kategorii Odsetek Propo-
zakodowa- nowana

nych nowa
zawodów kategoria

2110 Kierownicy techniczni 0,4% 0311
2111 Kierownicy central telefonicznych i urzędów pocztowych 1,6% 0323
2112 Dyżurni ruchu na stacji PKP i PKS 1,5% 0313
2113 Kierownicy pociągu, ambulansu pocztowego 0,4% 0313
2114 Pozostali kierownicy techniczni 3,0% 0311
2141 Kapitanowie statków żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej 0,0% 0313
2142 Kierownicy kutrów i łodzi rybackich 0,0% 0313
2200 Mistrzowie 0,0% 0311
2210 Nadmistrzowie i mistrzowie zmianowi 0,0% 0311
2211 Nadmistrzowie, nadsztygarzy górniczy, mistrzowie zmianowi 1,3% 0311
2220 Pozostali mistrzowie 0,0% 0311
2221 Majstrowie, mistrzowie, sztygarzy 5,0% 0311
2310 Kierownicy działów i referatów w biurach 1,9% 0340
2311 Główni księgowi w firmach poniżej 500 zatrudnionych 4,8% 0322
2312 Kierownicy ekonomiczni w przemyśle, budownictwie, 2,4% 0322

transporcie
2313 Kierownicy magazynowania i transportu 2,9% 0322
2314 Kierownicy ekonomiczni w handlu, usługach, administracji 6,5% 0322
2315 Kierownicy administracyjni w handlu, usługach, administracji 2,2% 0322
2316 Kierownicy sekretariatu, hali maszyn, kancelarii 0,8% 0340
2317 Kierownicy magazynowni i ekspedycji 0,7% 0322
2318 Pozostali kierownicy w administracji państwowej 1,3% 0321

Na mar gi ne sie war to za uwa żyć, że sam ty tuł za wo do wy „kie row ni ka”
lub „dy rek to ra” nie im pli ku je we współ cze snych or ga ni za cjach fak tu po sia -
da nia pod le głych pra cow ni ków i kie ro wa nia ich pra cą. Nie kie dy ty tuł ta ki
wy ni ka z przy ję te go na zew nic twa sta no wisk, któ re mo że mieć źró dło
w kul tu rze kor po ra cyj nej – nie kie dy wspól nej dla przed sta wi cielstw tej sa -
mej or ga ni za cji w róż nych kra jach. Na przy kład, czę sto sto so wa ną prak ty ką
jest nada wa nie ty tu łu dy rek to ra se nior ac co un tom, któ rzy pro wa dzą roz -
mo wy han dlo we i ne go cja cje z przed sta wi cie la mi in nych or ga ni za cji. De sy -
gno wa nie do tych roz mów „dy rek to ra” jest wy ra zem sza cun ku dla part ne -
ra, pod kre śla ran gę ne go cja cji i w osta tecz nym bi lan sie słu ży uzy ska niu ko -
rzyst ne go po ro zu mie nia.

Obok za wo dów, któ rych isto tą nie jest kie ro wa nie pod le gły mi pra cow -
ni ka mi, do ka te go rii 2314 tra fia ją rów nież za wo dy zwią za ne ści śle z kie ro -
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wa niem, któ re jed nak że po win ny być za ko do wa ne na in nym szcze blu. Oto
przy kła dy ta kich za wo dów (Sa wiń ski 2005: ta be la A -7):

eko no mi sta/sta no wi sko kie row ni cze Dy rek tor In sty tu tu Włó kien nic twa
[za wód oj ca]
kie row nik dzia łu w za kła dzie odzie żo wym/kie ro wa nie dzia łem
kie row nik pie kar ni/pie cze nie chle ba, bu łek, przy go to wa nie mą ki, wa -
że nie, ura bia nie cia sta itp.
eko no mi sta/na czel nik wy dzia łu w ban ku/ko or dy no wa nie pra cy ze spo łu
kie row nik wy twór ni wód ga zo wa nych/or ga ni za cja pra cy, do ku men ta -
cja, na pra wy ma szyn.
W wy mie nio nych przy pad kach ma my do czy nie nia al bo z naj wyż szy mi

sta no wi ska mi w or ga ni za cjach go spo dar czych, al bo ze sta no wi ska mi śred -
nie go szcze bla w du żych or ga ni za cjach, al bo ze sta no wi ska mi wła ści cie li
nie wiel kich firm – mi mo że sło wo „wła ści ciel” nie zo sta ło uży te w opi sie za -
wo du. Moż na do mnie my wać, że ko der de cy du jąc o za li cze niu wy mie nio -
nych za wo dów do ka te go rii 2314 kie ro wał się wy kształ ce niem śred nim wy -
ko nu ją cych te ro le re spon den tów.

Po dob nej ana li zie moż na pod dać każ de ze szcze gó ło wych sta no wisk
kie row ni czych wy szcze gól nio nych w ta be li 4.4. Nie twier dzi my by naj -
mniej, że wy łą cze nie tych ka te go rii z gru py 2 jest roz wią za niem, któ re roz -
strzy gnie wszel kie wąt pli wo ści. Wręcz prze ciw nie – wie le z nich zo sta nie.
Po ja wią się też trud no ści w ich za kla sy fi ko wa niu w przy pad kach, gdy opis
za wo du jest la ko nicz ny i je dy ne do stęp ne ele men ty to ty tuł „kie row ni ka”
i fakt po sia da nia wy kształ ce nia śred nie go przez wy ko naw cę, w ro dza ju:
„ma na ger/za rząd cze” czy „kie row nik ad mi ni stra cji/or ga ni zo wał pra ce ze -
spo łu ad mi ni stra cyj ne go”. Ka te go rie pod gru py 2310 sta no wią wy god ne
roz wią za nie dla te go ty pu opi sów, któ re – w rze czy wi sto ści – nie wie le jed -
nak mó wią na te mat wy ko ny wa ne go za wo du. Po wsta je w związ ku z tym
py ta nie, na ile po słu gi wa nie się ty mi ka te go ria mi po zwa la traf nie ope ra cjo -
na li zo wać po zy cję spo łecz ną wy ko naw ców tych ról?

Do dat ko wym ar gu men tem za wy łą cze niem za wo dów kie row ni czych
z gru py 2 jest to, że od po wia da ją ca jej w mniej szym lub więk szym stop niu
gru pa 3 kla sy fi ka cji ISCO „Tech ni cy i spe cja li ści śred nie go szcze bla” nie po -
sia da wy od ręb nio nych sta no wisk kie row ni czych. Mi mo te go ko de rzy nie
sy gna li zu ją, aby sta no wi ło to dla nich szcze gól ną nie do god ność.

Opie ra jąc się na tej ar gu men ta cji wpro wa dzi li śmy w Spo łecz nej Kla sy fi -
ka cji Za wo dów 2007 pod gru pę 0300 za wie ra ją cą sta no wi ska kie row ni cze
śred nie go szcze bla. Pod gru pa ta obej mu je sta no wi ska kie row ni cze kla sy fi -
ko wa ne do tych czas w ka te go riach szcze gó ło wych gru py 2 „Tech ni cy, mi -
strzo wie i wy spe cja li zo wa ni pra cow ni cy biu ro wi”. Pod kreśl my raz jesz cze,
że cho dzi tu wy łącz nie o ro le za wo do we, w przy pad ku któ rych fakt kie ro -
wa nia pra cą pod le głych pra cow ni ków sta no wi ele ment kon sty tu tyw ny. Je -
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śli o isto cie ro li za wo do wej sta no wią ele men ty cha rak te ry stycz ne dla sta no -
wisk wy ko naw czych, to za wód po wi nien zo stać za kla sy fi ko wa ny do od po -
wied niej ka te go rii za wo do wej, zgod nie z tre ścią pra cy. Na to miast gdy cho -
dzi o sta no wi ska nad zo ru nad pra cow ni ka mi fi zycz ny mi, łą czą ce w so bie
kie ro wa nie pra cą i jed no cze sne wy ko ny wa nie tej pra cy, to za wód po wi -
nien być za kla sy fi ko wa ny do ka te go rii bry ga dzi stów.

Po dział no wej pod gru py 0300 – na zwa nej „Kie row ni cy tech nicz ni i ad -
mi ni stra cyj no -or ga ni za cyj ni” – przed sta wio ny zo stał w ta be li 4.2. Zo sta ła
ona utwo rzo na na ba zie do tych cza so wych ka te go rii szcze gó ło wych z gru -
py 2 „Tech ni cy, mi strzo wie i wy spe cja li zo wa ni pra cow ni cy biu ro wi”, obej -
mu ją cych sta no wi ska kie row ni cze śred nie go szcze bla (ta be la 4.4). War to
jed nak że zwró cić uwa gę na fakt, że do pod gru py 0300 za li czy li śmy rów -
nież nie któ re ka te go rie szcze gó ło we, na le żą ce w ory gi nal nej wer sji Spo -
łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów do grup 0 lub 1. Są to np. „Ka pi ta no wie i kie -
row ni cy za łóg sa mo lo tów” (0283) czy „Kie row ni cy bu dów i baz sprzę tu”
(1212). Uzna li śmy bo wiem, że mi mo pew nej sa mo dziel no ści tych jed no -
stek sta no wią one część skła do wą więk szych or ga ni za cji go spo dar czych,
przez co bar dziej traf ne jest za kla sy fi ko wa nie po zy cji osób kie ru ją cych ni -
mi do ka te go rii kie row ni ków śred nie go szcze bla.

4.2.6 Do łą cze nie do gru py 0 sta no wisk kie row ni czych w han dlu i usłu gach

Rów nież w przy pad ku gru py „Pra cow ni cy fi zycz no -umy sło wi” (ozna -
czo nej w SKZ -1978 sym bo lem 4) po ja wia ją się wąt pli wo ści co do te go,
na ile uza sad nio ne jest wy od ręb nia nie w niej sta no wisk kie row ni czych. Ze -
sta wie nie za wo dów w tej gru pie obej mu ją cych sta no wi ska kie row ni cze za -
wie ra ta be la 4.5.

Ta be la 4.5. Ka te go rie sta no wisk kie row ni czych wcho dzą cych w skład gru -
py 4 „Pra cow ni cy fi zycz no -umy sło wi” SKZ -1978

Symbol Nazwa kategorii Odsetek kodowanych 
zawodów

4100 Kierownicy i pracownicy sklepów i punktów usługowych 0,2%

4110 Kierownicy sklepów i punktów usługowych 0,1%

4111 Kierownicy domów towarowych, sklepów, działów sprzedaży 8,1%

4112 Kierownicy restauracji i kawiarni 0,9%

4113 Kierownicy barów, stołówek 1,2%

4114 Kierownicy punktów skupu 0,2%

4115 Kierownicy punktów usługowych 2,7%
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Naj czę ściej kla sy fi ko wa nym za wo dem kie row ni czym w gru pie 4 jest ka -
te go ria 4111 „Kie row ni cy do mów to wa ro wych, skle pów, dzia łów sprze da -
ży”. Jak do wo dzą wy ni ki ana li zy ko do wa nia, część osób kla sy fi ko wa nych
do tej ka te go rii wy ko nu je za da nia me ne dżer skie i nad zo ru je pra cę pod le -
głych pra cow ni ków w spo sób cha rak te ry stycz ny dla sta no wisk kie row ni -
czych. Na przy kład:

kie row nik sie ci skle pów „Lidl”/nad zór i roz dy spo no wa nie pra cy wśród
sprze daw ców, do sta wy do pla ców ki han dlo wej
sprze daw ca/kie row nik skle pu spo żyw cze go/nad zór nad per so ne lem,
roz li cza nie do cho du, za bez pie cze nie to wa ru
kie row nik (sprze daw ca)/kie row nik dzia łu w skle pie spor to wym/nad -
zór nad sprze da żą, przyj mo wa nie lu dzi do pra cy, wy peł nia nie do ku -
men ta cji.
Znacz na część za ko do wa nych za wo dów od po wia da jed nak że opi som

cha rak te ry stycz nym dla ról sprze daw ców, któ rym przy słu gu je je dy nie ty tuł
„kie row ni ka”, np.:

kie row nik skle pu spor to we go/przyj mo wa nie to wa ru, roz kła da nie,
sprze daż
z -ca kie row ni ka skle pu/sprze daż art. spo żyw czych
eks pe dient ka i kie row nik zmia ny/ob słu ga klien tów, przyj mo wa nie
zwro tów, re kla ma cji.
Zda rza ją się też opi sy la ko nicz ne, na pod sta wie któ rych trud no pod jąć

de cy zję co do za kla sy fi ko wa nia za wo du, np.:
sprze daw czy ni/kie row nik skle pu
kie row nik skle pu
dy rek tor/pro wa dze nie skle pu mię sne go.
W przy pad ku gru py 4 mo dy fi ka cja kla sy fi ka cji SKZ z 1978 ro ku po le ga -

ła by na re zy gna cji z ka te go rii od po wia da ją cych sta no wi skom kie row ni -
czym, po dob nie jak zro bi li śmy to dla grup 1 i 2. Ozna cza to wy łą cze nie
z gru py 4 ka te go rii ozna czo nych sym bo la mi 4100–4115 (ta be la 4.5). Za wo -
dy te zo sta ły prze nie sio ne do no wej ka te go rii 0323 „Kie row ni cy sa mo dziel -
nych jed no stek or ga ni za cyj nych w han dlu i usłu gach” utwo rzo nej w SKZ -
-2007 w ra mach gru py 0.

4.3 Gru pa 1: Spe cja li ści

4.3.1 So cjo lo gicz na in ter pre ta cja skła du za wo do we go gru py 1 „Spe cja li ści”

Wśród ba da czy i użyt kow ni ków SKZ gru pa „Spe cja li ści” ko ja rzo na jest
przede wszyst kim z przed sta wi cie la mi tra dy cyj nej in te li gen cji i wol nych za -
wo dów, ta kich jak: le karz, praw nik, li te rat, ak tor itp. Od no tuj my więc – co
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mo że być za ska ku ją ce dla wie lu ba da czy – że wy ni ki ana li zy ko do wa nia za -
wo dów wy ka za ły, iż trzo nem gru py „Spe cja li ści” są na uczy cie le. Ilu stru ją to
da ne za miesz czo ne w ta be li 4.6, w któ rej przed sta wio no 6 szcze gó ło wych
ka te go rii za wo do wych obej mu ją cych w su mie 50% ca łej gru py spe cja li -
stów2. 

Ta be la 4.6. Udzia ły pro cen to we naj czę ściej ko do wa nych ka te go rii gru py 1
„Spe cja li ści” SKZ -1978

Je śli zsu mu je my obie ka te go rie na uczy cie li (1134 i 1135), to otrzy ma my
25% udzia łu obu tych ka te go rii wśród ogó łu spe cja li stów. Je śli do li czy my
do te go ka te go rie 1131 „Dy rek to rzy szkół pod sta wo wych i za sad ni czych”
(3,1%), 1132 „Dy rek to rzy przed szko li, do mów dziec ka” (1,3%) oraz 1130
„Na uczy cie le (bez in for ma cji o po zio mie szko ły, w któ rej uczy)” (1,6%), to
udział na uczy cie li w gru pie spe cja li stów wzro śnie do 31%. Je śli de fi ni cję
oświa ty roz sze rzyć na po ziom kształ ce nia wyż sze go, to doj dą dwie ko lej ne
ka te go rie: 1122 „Po moc ni czy pra cow ni cy na uko wo -dy dak tycz ni” (4,9%)
oraz 1121 „Sa mo dziel ni pra cow ni cy na uko wo -dy dak tycz ni” (1,1%). W su -
mie oka zu je się, że kształ ce niem zaj mu je się w Pol sce 39% in te li gen cji.

Ce lem tych uwag nie jest wy od ręb nie nie na uczy cie li w po sta ci wiel kiej
gru py w SKZ. Roz wią za nia przy ję te w Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów
w do sta tecz nym stop niu po zwa la ją na iden ty fi ka cję ka te go rii „na uczy cie li”
i jej wy od ręb nie nie do ce lów ana li tycz nych. Przed sta wia jąc te ob ser wa cje
chcie li śmy raz jesz cze zwró cić uwa gę na zna cze nie ru ty no wych in ter pre ta -
cji zwią za nych ze sto so wa niem kla sy fi ka cji za wo dów. 
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2 Peł ne ze sta wie nie wszyst kich ka te go rii przed sta wio ne zo sta ło w opra co wa niu Sa wiń -
skie go 2005: ta be la B -1.

Sym bol Na zwa ka te go rii Od se tek 
za wo dów 

Od se tek
sku mu lo -

wa ny 

1135 Na uczy cie le w szko łach pod sta wo wych i za sad ni czych 17,4% 17,4% 

1143 Po zo sta li spe cja li ści kie run ków spo łecz nych i hu ma ni stycz -
nych 

9,9% 27,3% 

1134 Na uczy cie le w szko łach śred nich 7,6% 34,9% 

1173 Le ka rze me dy cy ny 5,1% 39,9% 

1213 Kie row ni cy od dzia łów pro duk cyj nych i tech nicz nych 5,1% 45,0% 

1122 Po moc ni czy pra cow ni cy na uko wo -dy dak tycz ni 4,9% 49,9% 



4.3.2 Po sze rze nie gru py 1 o za wo dy i spe cjal no ści zwią za ne z mar ke tin -
giem i za rzą dza niem za so ba mi we wnętrz ny mi przed się bior stwa

In ne go ty pu roz wią zań wy ma ga ka te go ria, któ ra wśród naj czę ściej sto -
so wa nych zna la zła się na dru gim miej scu (z pra wie 10-pro cen to wym udzia -
łem). Cho dzi o ka te go rię 1143 „Po zo sta li spe cja li ści kie run ków spo łecz -
nych i hu ma ni stycz nych”. Ka te go ria ta z za ło że nia po win na mieć cha rak ter
po moc ni czy i słu żyć za ko do wa niu za wo dów, któ re nie wcho dzą w skład
szcze gó ło wych ka te go rii szer szej gru py 1140 „So cjo lo go wie, psy cho lo go -
wie, hi sto ry cy”. Cho dzi ło tu o węż sze czy rza dziej wy stę pu ją ce spe cjal no ści,
ta kie jak ar che olog, an tro po log, et no graf, de mo graf itp. Ka te go ria 1143 wy -
ko rzy sty wa na jest rów nież do ko do wa nia no wych za wo dów.

Prze mia ny na ryn ku pra cy zwią za ne ze zmia na mi ustro ju spo wo do wa ły
znacz ny li czeb ny wzrost seg men tu spe cjal no ści zwią za nych z mar ke tin -
giem i za rzą dza niem no wo cze sny mi kor po ra cja mi, opar tych na kwa li fi ka -
cjach uzy ski wa nych przede wszyst kim w uczel niach eko no micz nych. Po -
nie waż w SKZ z 1978 ro ku nie wy od ręb nio no ka te go rii za wo do wej od po -
wia da ją cej tej gru pie, ko de rzy wy ko rzy stu ją w tym ce lu ka te go rię 1143. Do -
wo dzą te go szcze gó ło we opi sy za wo dów ko do wa nych do tej ka te go rii (Sa -
wiń ski 2005: ta be la A -4).

Ta be la 4.7. Roz sze rze nie pod gru py 1140 o za wo dy i spe cjal no ści zwią za ne
z mar ke tin giem, roz wo jem przed się bior stwa oraz za rzą dza niem za so ba mi
ludz ki mi
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Ka te go rie w SKZ -1978 Daw ny
sym bol 

No wy
sym bol

Ka te go rie w SKZ -2007 

So cjo lo go wie, psy cho lo go wie, 
hi sto ry cy 

1140 1140 Spe cja li ści kie run ków eko no micz -
nych i spo łecz nych 

So cjo lo go wie 1141 1141 So cjo lo go wie i po li to lo dzy 

Psy cho lo go wie 1142 1142 Psy cho lo go wie 

1144 Eko no mi ści, spe cja li ści ban ko wo ści
i fi nan sów 

1145 Spe cja li ści ds. stra te gii, roz wo ju,
za rzą dza nia i za so bów ludz kich 

1146 Spe cja li ści ds. mar ke tin gu, pro mo cji,
re kla my i PR (pu blic re la tions) 

1147 Spe cja li ści po mo cy spo łecz nej i pra cy
so cjal nej 

Po zo sta li spe cja li ści kie run ków
spo łecz nych i hu ma ni stycz nych 

1143 1149 Po zo sta li spe cja li ści kie run ków 
spo łecz nych i hu ma ni stycz nych 



No wa kla sy fi ka cja SKZ po win na być z pew no ścią uzu peł nio na o no we
ka te go rie, któ re od po wia da ją za wo dom zwią za nym z mar ke tin giem, w co
wcho dzi sprze daż pro duk tów i usług przed się bior stwa, pro mo cja i re kla -
ma, oraz za rzą dza niem ludz ki mi za so ba mi. W SKZ -2007 uzu peł nie nia te zo -
sta ły wpro wa dzo ne do ka te go rii 1140. Przed sta wia my je w ta be li 4.7.

W miej sce do tych cza so wej ka te go rii 1143 pro po nu je my wpro wa dzić
kil ka no wych. Pierw sza z nich to 1144 „Eko no mi ści, spe cja li ści ban ko wo ści
i fi nan sów”. Po zwo li ona nie tyl ko po praw nie kla sy fi ko wać za wo dy zwią -
za ne z ban ko wo ścią i fi nan sa mi, jak na przy kład: ana li tyk gieł do wy, do rad -
ca in we sty cyj ny czy au dy tor. Ta kie roz wią za nie umoż li wi też traf ne ko do -
wa nie za wo dów w przy pad kach, gdy opis ogra ni cza się do po da nia kie run -
ku wy kształ ce nia czy spe cja li za cji, na to miast brak jest da nych na te mat spe -
cy fi ki wy ko ny wa nych za dań. Sy tu ację tę ilu stru ją na stę pu ją ce przy kła dy za -
czerp nię te z opi sów za wo dów ko do wa nych do tych czas w ka te go rii SKZ -
-1143 (Sa wiń ski 2005: ta be la A -4):

eko no mi sta/spo rzą dza nie kosz to ry sów wy dat ków
eko no mi sta/nie pa mię tam
eko no mi sta/pra ca w ban ku.
Do tych cza so wą ka te go rię re zy du al ną 1143 pro po nu je my prze nieść

na ko niec pod gru py 1140 i ozna czyć ją sym bo lem 1149. Ka te go ria ta jest
bez wąt pie nia po trzeb na, gdyż w ob sza rze na uk spo łecz nych i hu ma ni -
stycz nych wy stę pu je sze reg wą sko spe cja li stycz nych za wo dów i spe cjal no -
ści, jak cho ciaż by wy mie nio ny wcze śniej an tro po log, et no graf czy de mo -
graf. 

Isto tę na szej mo dy fi ka cji pod gru py 1140 sta no wi na to miast do da nie
trzech no wych ka te go rii szcze gó ło wych ozna czo nych sym bo la mi 1145–1147.
Ka te go ria 1145 „Spe cja li ści ds. stra te gii, roz wo ju, za rzą dza nia i za so bów
ludz kich” obej mu je za wo dy, któ rych za sad ni czą treść sta no wi do radz two
stra te gicz ne, for mu ło wa nie stra te gii ryn ko wych przed się bior stwa, ana li za
da nych do ty czą cych ryn ku, roz wi ja nie no wych pro duk tów, wy ko ny wa nie
ana liz sy mu la cyj nych i for mu ło wa nie pro gnoz. Dzia ła nia osób na le żą cych
do tej ka te go rii skie ro wa ne są przede wszyst kim do we wnątrz fir my. Za li -
cza ją się tu rów nież pra cow ni cy od po wie dzial ni za po zy ski wa nie kadr, ich
na le ży te wy szko le nie, two rze nie sys te mów mo ty wa cyj nych, bu do wa nie
wi ze run ku fir my wśród jej pra cow ni ków (tzw. PR we wnętrz ny), a tak że
za pro wa dze nie we wnątrz fir my ba dań o cha rak te rze ewa lu acyj nym. Po ni -
żej przed sta wia my przy kła dy opi sów za wo dów, któ re mo gły by zo stać za -
ko do wa ne do tej ka te go rii (Sa wiń ski 2005: ta be la A -4):

pra cow nik umy sło wy/spe cja li sta ds. za rzą dza nia kry zy so we go/opra co -
wy wa nie; do ku men tów (do ty czą cych za rzą dza nia kry zy so we go)
mgr ban ko wo ści/spe cja li sta/za rzą dza nie pro jek ta mi
sa mo dziel ny eko no mi sta/za rzą dza nie
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eko no mi sta/spe cja li sta ds. ana liz eko no micz nych/ana li za i bu dże to wa -
nie kosz tów
ma na ger/oce na ry zy ka ubez pie cze nio we go
kon tro ler we wnętrz ny/kon tro la i ra por to wa nie
spe cja li sta ds szko leń/or ga ni za cja szko leń.
Ko lej na no wa ka te go ria 1146 „Spe cja li ści ds. mar ke tin gu, pro mo cji, re -

kla my i PR” – ob ję ła by za wo dy, któ rych isto tę sta no wią dzia ła nia skie ro wa -
ne na ze wnątrz fir my. Cho dzi o roz po zna nie ryn ku, oto cze nia kon ku ren cyj -
ne go, po trzeb kon su men tów, for mu ło wa nie na tej pod sta wie stra te gii ko -
mu ni ka cyj nych w po sta ci dzia łań pro mo cyj nych, re kla mo wych i PR -owych.
Ilu stru ją to na stę pu ją ce przy kła dy opi sów za wo dów (Sa wiń ski 2005: ta be la
A -4):

spe cja li sta ds. eks por tu/re ali za cja za mó wień na eks port, po zy ski wa nie
klien tów, lo gi sty ka, re kla ma
spe cja li sta do spraw mar ke tin gu/kie row nik dzia łu mar ke tin gu/kon takt
z me dia mi, pra są, re kla ma ho te lu, okre śla nie stra te gii na okres dzia ła -
nia z wy prze dze niem, re pre zen ta cja ho te lu na ze wnątrz
spe cja li sta ds. pro mo cji i re kla my/opra co wy wa nie ma te ria łów re kla mo -
wych fir my, kon takt z dru kar nia mi
in for ma tyk/spe cja li sta ds. mar ke tin gu/kon takt z klien ta mi za gra nicz -
ny mi
spe cja li sta ds. mar ke tin gu/zaj mu je się re kla mą i pro mo cją mia sta Bia -
ły stok
spe cja li sta ds. mar ke tin gu/zdo by wa nie klien tów dla firm.
Trze cią z wpro wa dzo nych ka te go rii są „Spe cja li ści po mo cy spo łecz nej

i pra cy so cjal nej” (ozna cze ni sym bo lem 1147). Za wo dy te wy ma ga ją
na ogół wyż sze go wy kształ ce nia i z tej ra cji po win ny być za li cza ne do gru -
py spe cja li stów. W do tych cza so wej wer sji kla sy fi ka cji SKZ nie prze wi dzia -
no od ręb nej ka te go rii dla tej gru py za wo do wej, stąd też pod czas ko do wa -
nia kla sy fi ko wa no je we dług spe cjal no ści wy uczo nej (np. psy cho log, so cjo -
log, le karz me dy cy ny) bądź do ka te go rii re zy du al nej 1143, gdy da nej spe -
cjal no ści w kla sy fi ka cji nie uwzględ nio no (np. mgr re so cja li za cji). 

4.4 Gru pa 2: Tech ni cy i wy spe cja li zo wa ni pra cow ni cy ad mi ni -
stra cyj no -biu ro wi 

Pod sta wo we zmia ny do ty czą ce tej gru py do ty czą wy łą cze nia z niej sta no -
wisk kie row ni czych i prze nie sie nia ich w no wej kla sy fi ka cji SKZ -2007 do gru -
py 0. Uza sad nie nie tej mo dy fi ka cji – wraz z ze sta wie niem prze no szo nych za -
wo dów – przed sta wio ne zo sta ło w czę ści 4.2.5. Na le ży przy pusz czać, że dzię -
ki tej zmia nie gru pa 2 w no wej kla sy fi ka cji sta nie się bar dziej ho mo ge nicz na.

119Społecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów -2007 



W SKZ -2007 zde cy do wa li śmy się po zo sta wić tra dy cyj ną na zwę tej gru -
py, gdyż uwa ża my, że przy ję ła się wśród użyt kow ni ków kla sy fi ka cji. Na le -
ży mieć na uwa dze, że od bie ga to od roz po wszech nio ne go w so cjo lo gii na -
zew nic twa tej gru py, któ rą – w ję zy ku an giel skim – zwy kło się okre ślać mia -
nem „se mi -pro fes sions”. We współ cze snych spo łe czeń stwach gru pa ta zdo -
mi no wa na jest przez za wo dy zwią za ne z ope ra cja mi fi nan so wy mi, ta kie jak
księ go wy. Po twier dza to rów nież ana li za wy ni ków ko do wa nia (ta be la 4.8).
Po wy łą cze niu za wo dów kie row ni czych prze kla sy fi ko wa nych do gru py 0
oka zu je się, że w gru pie 2 naj licz niej szą ka te go rią są „Księ go wi i rach mi -
strze” (sym bol 2323). W każ dym ra zie w gru pie 2 nie do mi nu ją by naj mniej
kla sycz ni „tech ni cy” o spe cjal no ściach prze my sło wych.

Ta be la 4.8. Udzia ły pro cen to we naj czę ściej ko do wa nych ka te go rii gru py 2
„Tech ni cy, mi strzo wie i wy spe cja li zo wa ni pra cow ni cy biu ro wi” SKZ -1978

4.5 Gru pa 3: In ni pra cow ni cy umy sło wi śred nie go szcze bla

Gru pa 3 Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów ro dzi chy ba naj wię cej wąt pli -
wo ści co do za sad jej wy od ręb nie nia i kom po zy cji za wo do wej. Do tych cza -
so wa na zwa gru py („In ni pra cow ni cy umy sło wi”) mó wi je dy nie ty le, że są
to pra cow ni cy umy sło wi nie skla sy fi ko wa ni w in nych gru pach SKZ. Na pod -
sta wie ukła du kla sy fi ka cji moż na po nad to ocze ki wać, że jest to gru pa ulo -
ko wa na „ni żej” od in nych ka te go rii pra cow ni ków umy sło wych. Pod czas
ko do wa nia za wo dy z gru py 3 nie na strę cza ją szcze gól nych trud no ści, po -
nie waż więk szość na le żą cych do niej ka te go rii opi sa na jest za po mo cą
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Sym bol Na zwa ka te go rii Od se tek
za wo dów 

Od se tek
sku mu lo -

wa ny 

2323 Księ go wi i rach mi strze 21,5% 21,5% 

2314 Kie row ni cy eko no micz ni w han dlu, usłu gach, ad mi ni stra cji 6,5% 28,0% 

2221 Maj stro wie, mi strzo wie, szty ga rzy 5,0% 33,0% 

2324 Eko no mi ści ds. pla no wa nia, trans por tu, za trud nie nia i płac 4,9% 37,9% 

2311 Głów ni księ go wi w fir mach po ni żej 500 za trud nio nych 4,8% 42,6% 

2123 Tech ni cy elek try cy, elek tro ni cy, ener ge ty cy 4,7% 47,4% 

2328 In spek to rzy ds. ad mi ni stra cyj no -go spo dar czych, oso bo wych 4,3% 51,7% 



jedno znacz nych i uni ka to wych nazw. Wąt pli wo ści do ty czą je dy nie skła du
gru py „in nych pra cow ni ków umy sło wych”.

Ta be la 4.9. Pod gru py wcho dzą ce w skład gru py 3 „In ni pra cow ni cy umy sło -
wi” SKZ -1978

W skład gru py 3 wcho dzi kil ka róż nią cych się pod grup. Zo sta ły one wy -
szcze gól nio ne w ta be li 4.9. Pod gru pa 3110 obej mu je pra cow ni ków oświa -
ty i kul tu ry. Są to ta kie za wo dy, jak: bi blio te ka rze, na uczy cie le za wo du,
przed szko lan ki. W pod gru pie 3120 do mi nu ją pie lę gniar ki. W kla sy fi ka cji
ISCO obie te pod gru py kla sy fi ko wa ne są bądź szcze bel bądź dwa szcze ble
wy żej, w za leż no ści od te go, czy wy ko naw cy za wo dów ma ją wy kształ ce nie
wyż sze, czy też nie. 

Po dob na sy tu acja do ty czy pod gru py 3140 „Spe cja li ści agro no mii i zoo -
tech ni ki śred nie go szcze bla”, obej mu ją cej za wo dy wy ko ny wa ne w rol nic -
twie. W ISCO za wo dy te kla sy fi ko wa ne są o szcze bel wy żej, na rów ni z tech -
ni ka mi in nych spe cjal no ści. Ostat nia ka te go ria łą czą ca pod gru py 3150
i 3160 – „Spe cja li ści śred nie go szcze bla w fi nan sach i han dlu” – obej mu je
spe cjal no ści, któ re w ISCO rów nież ko do wa ne są szcze bel wy żej. Za wo dy
te nie wy stę pu ją w ory gi nal nej wer sji SKZ z 1978 ro ku i zo sta ły do da ne
pod czas jej póź niej szych mo dy fi ka cji.

Dru ga część za wo dów w gru pie 3 od po wia da w przy bli że niu ka te go rii
„Clerks” w kla sy fi ka cji ISCO. Pod czas ko do wa nia we dług SKZ za wo dy te
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Sym bol Na zwa ka te go rii Od se tek 
ko do wa nych

za wo dów 

3100 Spe cja li ści nie tech nicz ni śred nie go szcze bla 

3110 Spe cja li ści dzia łal no ści kul tu ral nej i oświa to wej 13,7% 

3120 Pie lę gniar ki i śred ni per so nel me dycz ny 18,7% 

3130 To wa ro znaw cy i po dob ni 0,8% 

3140 Spe cja li ści agro no mii i zoo tech ni ki śred nie go szcze bla 1,7% 

3150 } Spe cja li ści śred nie go szcze bla w fi nan sach i han dlu 14,4% 3160 

3200 Pra cow ni cy biu ro wi 

3210 Wy spe cja li zo wa ni pra cow ni cy biu ro wi 26,7% 

3220 Ka sje rzy 5,1% 

3230 Se kre tar ki i ma szy nist ki 17,1% 

3240 In ni 0,5% 



iden ty fi ko wa ne są po przez spe cy ficz ne okre śle nia, ta kie jak re fe rent, se kre -
tar ka, ma szy nist ka, ka sjer, re cep cjo nist ka. Na sku tek utoż sa mia nia oma wia -
nej ka te go rii z okre ślo ny mi na zwa mi tra fia do niej mniej za wo dów niż
do ka te go rii „Clerks” w ISCO. W ko do wa nym ma te ria le ko de rzy za sto so wa -
li sym bo le 3200–3249 w przy pad ku 589 za wo dów, na to miast do gru py 4
w ISCO tra fi ło 918 za wo dów. Pod sta wo we przy czy ny to skłon ność do ko -
do wa nia nie któ rych za wo dów w gru pie 2 „Tech ni cy” i w gru pie 4 „Pra cow -
ni cy fi zycz no -umy sło wi”, gdy w ich okre śle niach nie wy stę pu ją ty tu ły za wo -
do we ty po we dla gru py 3.

Trud no sfor mu ło wać nie bu dzą ce wąt pli wo ści ewen tu al ne ko rek ty gru -
py 3 dla SKZ -1978. Z me ry to rycz ne go punk tu wi dze nia naj prost szym za bie -
giem by ło by prze nie sie nie za wo dów z pod grup 3110–3160 „Spe cja li ści nie -
tech nicz ni śred nie go szcze bla” do gru py 2. Roz wią za nie to znacz nie jed nak
in ge ro wa ło by w struk tu rę kla sy fi ka cji i utrud nia ło do ko ny wa nie po rów nań
ak tu al nych da nych z da ny mi gro ma dzo ny mi we wcze śniej szych la tach.
Z te go też wzglę du zde cy do wa li śmy się po zo sta wić do tych cza so we za wo -
dy wcho dzą ce w skład gru py 3.

Gru pę 3 uzu peł ni li śmy na to miast o dwie ka te go rie:
3300 Funk cjo na riu sze po li cji, woj ska i ochro ny pań stwa
3400 Pra cow ni cy dzia łal no ści ar ty stycz nej, roz ryw ki i spor tu.
Do pierw szej z tych ka te go rii prze nie sio ne zo sta ły za wo dy ze zli kwi do -

wa nej w do tych cza so wym SKZ gru py 9 „In ni i nie skla sy fi ko wa ni”, obej mu -
ją cej mię dzy in ny mi żoł nie rzy za wo do wych i funk cjo na riu szy po li cji. Na to -
miast do ka te go rii 3400 prze nie śli śmy z gru py 4 ka te go rię 4500 „Ar ty ści cyr -
ko wi i es tra do wi, spor tow cy”. Pre stiż i po zy cja spo łecz na wy ko naw ców ról
za wo do wych na le żą cych do tej ka te go rii jest bo wiem od mien na od więk -
szo ści za wo dów na le żą cych do gru py 4 „Pra cow ni ków fi zycz no -umy sło -
wych”. War to za zna czyć, że obie mo dy fi ka cje są zgod ne z roz wią za nia mi
przy ję ty mi w kla sy fi ka cji ISCO. 

4.6 Gru pa 4: Pra cow ni cy fi zycz no -umy sło wi

Wiel ka gru pa 4 Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów z 1978 ro ku „Pra cow -
ni cy fi zycz no -umy sło wi” od po wia da w ISCO gru pie 5 „Se rvi ce wor kers and
shop and mar ket sa les wor kers”. Jak zo sta ło przed sta wio ne w roz dzia le 3,
w kla sy fi ka cji ISCO gru pa ta zdo mi no wa na jest przez jed ną ka te go rię
„Sprze daw cy” (ozna czo ną sym bo lem 5220). W SKZ -1978 nie wy stę pu je te -
go ro dza ju ku mu la cja za wo dów w jed nej ka te go rii, po nie waż sprze daw cy
po dzie le ni są na 5 pod ka te go rii we dług ro dza ju skle pu, w któ rym sprze da ją.
Oprócz te go, osob no wy od ręb nio no ka te go rie: 4127 „Ka sje rów w skle -
pach” i 4111 „Kie row ni ków skle pów” (ta be la 4.10). Po zsu mo wa niu wszyst -
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kich ka te go rii sprze daw ców w ra mach gru py 4 otrzy mu je my od se tek rów -
ny 51,3%, któ ry zbli żo ny jest do udzia łu ka te go rii 5220 „Sprze daw cy” w gru -
pie 5 kla sy fi ka cji ISCO (54,3%). Rów nież wśród wszyst kich ana li zo wa nych
za wo dów udzia ły ka te go rii sprze daw ców są po dob ne (4,4% w SKZ i 4,5%
w ISCO). Na le ży jesz cze do dać, że w kla sy fi ka cji ISCO do ka te go rii sprze -
daw ców tra fia ją wła ści cie le skle pów, któ rzy jed no cze śnie w skle pach tych
sprze da ją. W Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów są oni ko do wa ni w gru pie
„Wła ści cie li” w ka te go rii 8115.

Ta be la 4.10. Od set ki za wo dów ko do wa nych do ka te go rii gru py 4 SKZ -1978
obej mu ją cych sprze daw ców i za wo dy po krew ne

Po wsta je py ta nie, na ile sto so wa ny w SKZ po dział sprze daw ców
na szcze gó ło we ka te go rie jest za bie giem uza sad nio nym. For mal nie roz bi ja
on sto sun ko wo licz ną ka te go rię na pew ne pod gru py. W prak ty ce pro wa dzi
jed nak do trud no ści pod czas ko do wa nia, po nie waż za sto so wa ne po dzia ły
są nie roz łącz ne. W szcze gól no ści brak jest moż li wo ści za ko do wa nia sprze -
daw cy w skle pie wie lo bran żo wym, w któ rym sprze da je się za rów no pro -
duk ty spo żyw cze, jak i prze my sło we (np. che mię go spo dar czą). Po dob na
trud ność wy stę pu je, gdy sprze daw ca peł ni za ra zem funk cję kie row ni ka
skle pu lub funk cję ka sje ra. W nie wiel kich skle pach łą cze nie tych funk cji
jest re gu łą.

Za ra zem sto so wa ny w do tych cza so wej wer sji Spo łecz nej Kla sy fi ka cji
Za wo dów po dział sprze daw ców we dług bran ży skle pu nie uwzględ nia
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Sym bol Na zwa ka te go rii Od se tek 
ko do wa nych 

za wo dów 

4100 Kie row ni cy i pra cow ni cy skle pów i punk tów usłu go wych 0,2% 

4110 Kie row ni cy skle pów i punk tów usłu go wych 0,1% 

4111 Kie row ni cy do mów to wa ro wych, skle pów, dzia łów sprze da ży 8,1% 

4120 Sprze daw cy 4,1% 

4121 Sprze daw cy w skle pach spo żyw czych 18,5% 

4122 Sprze daw cy ar ty ku łów odzie żo wych i obuw ni czych 3,9% 

4123 Sprze daw cy ar ty ku łów tech nicz nych i prze my sło wych 9,2% 

4124 Po zo sta li sprze daw cy skle po wi 0,9% 

4125 Kio ska rze i stra ga nia rze 1,6% 

4127 Ka sje rzy w skle pach i punk tach usłu go wych 4,7% 



zróż ni co wa nia skle pów we dług kry te rium, któ re z punk tu wi dze nia za cho -
wań za ku po wych kon su men tów peł ni klu czo wą ro lę. Cho dzi o po dział
na ka na ły han dlu tra dy cyj ne go i no wo cze sne go. Ka nał tra dy cyj ny obej mu -
je skle py, w któ rych to war po da je sprze daw ca „zza la dy”, na to miast ka nał
han dlu no wo cze sne go obej mu je skle py sa mo ob słu go we. W ra mach te go
ka na łu szcze gól ne zna cze nie ma ją skle py wiel ko po wierzch nio we, okre śla -
ne mia nem hi per mar ke tów. Ro la sprze daw cy w hi per mar ke cie w nie wiel -
kim stop niu przy po mi na ro lę sprze daw cy w skle pie tra dy cyj nym, spro wa -
dza jąc się głów nie do por cjo wa nia to wa ru i uzu peł nia nia pro duk tów
na pół kach. Nie wy stę pu je tu naj bar dziej istot ny ele ment tra dy cyj nej ro li
sprze daw cy, ja ki sta no wi in te rak cja z klien tem.

Z wy mie nio nych po wo dów zde cy do wa li śmy się na wpro wa dze nie
w no wej wer sji kla sy fi ka cji SKZ dwóch no wych ka te go rii, od po wia da ją -
cych ka na łom han dlu tra dy cyj ne go i no wo cze sne go. Są to:

4131 Sprze daw cy w skle pach wiel ko po wierzch nio wych: hi per mar ke -
tach, su per mar ke tach, do mach to wa ro wych, skle pach sa mo ob słu -
go wych;

4132 Sprze daw cy w skle pach tra dy cyj nych.
Ka te go rie te uzu peł nio ne zo sta ły o „Sprze daw ców na ba za rach i tar go -

wi skach” (4133) oraz „Ka sje rów w skle pach” (4135). W su mie z ka te go rią
re si du al ną „Po zo sta li sprze daw cy” (4134), wszyst kie te ka te go rie two rzą
no wą pod gru pę 4130 „Sprze daw cy i ka sje rzy w skle pach”, któ ra za stę pu -
je daw ną pod gru pę „Sprze daw cy” (ozna czo ną w SKZ -1978 sym bo lem
4120).

Dru ga mo dy fi ka cja do ty czy wpro wa dze nia no wej ka te go rii szcze gó ło -
wej „Pra cow ni cy ochro ny obiek tów i osób”, któ rej przy pi sa li śmy sym bol
4510. Ka te go ria ta jest od po wied ni kiem ka te go rii ISCO „Pro tec ti ve se rvi ce
wor kers not el se whe re clas si fied” (o sym bo lu 5169), któ ra to ka te go ria
w gru pie 5 ISCO uzy ska ła dru gie miej sce pod wzglę dem czę sto ści wy bie ra -
nia przez ko de rów (Sa wiń ski 2005: ta be la A -8). W do tych cza so wej wer sji
Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów nie ma ka te go rii, któ rą moż na by ło by
uznać za ekwi wa lent ną wo bec 5169 z ISCO. Naj bliż szą jej ka te go rią
pod wzglę dem za war to ści by li w SKZ -1978 „Stró że, do zor cy noc ni, por tie -
rzy” (6231). Wy da je się, że umiej sco wie nie pra cow ni ków ochro ny wśród
nie wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków usług nie by ło by za kla sy fi ko wa niem
ade kwat nym. Fir my ochro niar skie co raz czę ściej za trud nia ją pra cow ni ków
wy szko lo nych w dzie dzi nie sztuk wal ki, w po słu gi wa niu się bro nią, ko rzy -
sta ją cych z no wo cze snych środ ków łącz no ści i dzia ła ją cych w ze spo le. Zaś
ochro na obej mu je nie tyl ko pry wat ne do my czy za mknię te osie dla, lecz
rów nież obiek ty uży tecz no ści pu blicz nej, ban ki, urzę dy, przed sta wi ciel -
stwa firm za gra nicz nych. Nie jest to już w każ dym ra zie ste reo ty po wy stróż
pil nu ją cy w no cy de sek na bu do wie. No wą ka te go rię umie ści li śmy w gru -

124 Zbi gniew Sa wiń ski, Ka zi mierz M. Słom czyń ski, Hen ryk Do mań ski



pie 4 pod na zwą „Pra cow ni cy ochro ny obiek tów i osób” i ozna czy li śmy
sym bo lem 4510.

Od no tuj my na ko niec, że za wo dy i sta no wi ska kie row ni cze kla sy fi ko -
wa ne w Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów z 1978 ro ku w gru pie 4 zo sta ły
obec nie prze nie sio ne do gru py 0 (zob. 4.3.6).

4.7 Gru pa 5: Wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy fi zycz ni

Pod wzglę dem licz by wy od ręb nio nych ka te go rii szcze gó ło wych, a tak -
że pod wzglę dem licz by ko do wa nych za wo dów, gru pa 5 jest naj bar dziej
licz na z wszyst kich wiel kich grup Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów. Dzie li
się ona na 94 ka te go rie szcze gó ło we, któ re w su mie obej mu ją 26,4%
wszyst kich ko do wa nych za wo dów. Moż na po wie dzieć, że co czwar ty za -
wód kla sy fi ko wa ny jest do tej gru py.

W po rów na niu z po przed nią wer sją SKZ w gru pie 5 wpro wa dzi li śmy
dwa ro dza je mo dy fi ka cji. Po pierw sze, do ko na li śmy re struk tu ry za cji pod -
gru py „bry ga dzi stów”. Po dru gie, zre zy gno wa li śmy z czę ści ka te go rii szcze -
gó ło wych, któ re w prak ty ce nie znaj do wa ły za sto so wa nia i mo gą być bez
szko dy po mi nię te.

4.7.1 Zmia ny w struk tu rze pod gru py bry ga dzi stów

W gru pie 5 ja ko osob ny seg ment wy od ręb nio no bry ga dzi stów. W SKZ
z 1978 ro ku do ko do wa nia bry ga dzi stów prze wi dzia ne zo sta ło 26 szcze gó -
ło wych ka te go rii spo śród wszyst kich 94 wcho dzą cych do gru py „Wy kwa li -
fi ko wa ni pra cow ni cy fi zycz ni”. Ka te go rie bry ga dzi stów zo sta ły zde fi nio wa -
ne w spo sób bar dziej ogól ny, od po wia da jąc na ogół kil ku zbli żo nym ka te -
go riom szcze gó ło wych sta no wisk ro bot ni czych. Ilu stru je to ze sta wie nie
sym bo li ko do wych ISCO, od po wia da ją cych po szcze gól nym ka te go riom
ko do wym bry ga dzi stów ze Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów. W ta be li 4.11
za miesz czo no ze sta wie nie sym bo li ISCO przy pi sa nych za wo dom za ko do -
wa nym w SKZ do ka te go rii „Bry ga dzi ści ro bót bu dow la no -mon ta żo wych”
(5132). W SKZ -1978 by ła to naj więk sza ka te go ria bry ga dzi stów, któ ra ob ję -
ła 100 za ko do wa nych za wo dów. W ISCO za ko do wa no je do 27 róż nych ka -
te go rii. Ka te go rie te na le żą przy tym do 5 wiel kich grup za wo do wych co
do wo dzi, że kla sy fi ko wa nie sta no wisk łą czą cych funk cje kie row ni cze i wy -
ko naw cze stwa rza pro ble my w prak ty ce.

125Społecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów -2007 



Ta be la 4.11. Szcze gó ło we ka te go rie ISCO od po wia da ją ce za wo dom za ko -
do wa nym do ka te go rii 5132 „Bry ga dzi ści ro bót bu dow la no -mon ta żo wych”
SKZ -1978
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Sym bol Na zwa ka te go rii Licz ba 
za wo dów 

0100 Si ły zbroj ne 2 

1223 Dy rek to rzy ope ra cyj ni w bu dow nic twie 3 

1313 Kie row ni cy za kła dów bu dow la nych 2 

1316 Kie row ni cy za kła dów trans por to wych, łącz no ści, ma ga zy nów 2 

1319 Po zo sta li kie row ni cy ma łych za kła dów pra cy 1 

3112 Tech ni cy bu dow nic twa 3 

3115 Tech ni cy me cha ni cy 2 

3123 Kon tro le rzy ro bo tów prze my sło wych 1 

7122 Mu ra rze, ka mie nia rze i po krew ni 10 

7123 Be to nia rze i po krew ni 6 

7124 Cie śle i sto la rze bu dow la ni 5 

7129 Po zo sta li ro bot ni cy bu dow la ni i po krew ni 19 

7131 De ka rze 2 

7132 Po sadz ka rze i po krew ni 3 

7136 Hy drau li cy i mon te rzy in sta la cji sa ni tar nych 8 

7137 Elek try cy bu dow la ni i po krew ni 1 

7139 Po zo sta li ro bot ni cy bu dow la nych ro bót wy koń cze nio wych 2 

7141 Ma la rze i po krew ni 5 

7213 Bla cha rze 1 

7214 Ro bot ni cy wzno szą cy kon struk cje me ta lo we 1 

7222 Ślu sa rze na rzę dzio wi i po krew ni 5 

7233 Me cha ni cy ma szyn rol ni czych i prze my sło wych i po krew ni 3 

7242 Mon te rzy elek tro ni cy 1 

7400 Po zo sta li ro bot ni cy prze my sło wi i rze mieśl ni cy 2 

9153 Od czy tu ją cy licz ni ki i po krew ni 1 

9312 Ro bot ni cy po moc ni czy w bu dow nic twie dro go wym, wod nym 
i po krew ni 

8 

9313 Ro bot ni cy po moc ni czy przy bu do wie bu dyn ków 1



Sto pień he te ro ge nicz no ści ka te go rii bry ga dzi stów moż na wy ra zić
za po mo cą war to ści współ czyn ni ka Gi nie go. Śred nia war tość współ czyn ni -
ka Gi nie go dla ka te go rii bry ga dzi stów wy no si 0,419 (je śli ja ko kry te rium
przyj mie my kon cen tra cję tych sa mych za wo dów ko do wa nych do ka te go rii
ISCO). Jest to war tość niż sza od uzy ska nej dla do wol nej wiel kiej gru py za -
wo do wej (zob. ta be la 3.4), a tak że niż sza od war to ści otrzy ma nej dla ca łej
gru py 5, obej mu ją cych wszyst kie ka te go rie ro bot ni ków wy kwa li fi ko wa -
nych (0,727). 

Mi mo tak sil ne go zróż ni co wa nia bry ga dzi stów je ste śmy zda nia, że ka te -
go rię tę na le ży wy od ręb nić rów nież w SKZ -2007. Od po cząt ku bry ga dzi ści
sta no wi li in te gral ny ele ment Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów, wy ni ka ją cy
z za ło żeń te go sche ma tu.

W SKZ -2007 licz bę ka te go rii bry ga dzi stów zre du ko wa li śmy z 26 do 5.
No we ka te go rie bry ga dzi stów od po wia da ją klu czo wym dzia łom go spo dar -
ki. Są to:

5161 Bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru w gór nic twie i pro duk -
cji wy ro bów me ta lo wych

5162 Bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru prze my słu włó kien ni -
cze go, che micz ne go, spo żyw cze go

5163 Bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru bu dow nic twa
5164 Bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru w trans por cie i ma ga zy -

no wa niu
5165 Bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru ro bót rol nych i le śnych.

4.7.2 Pro blem zróż ni co wa nia we wnętrz ne go ka te go rii za wo dów ro bot ni -
czych o naj więk szym udzia le

Ka te go rią naj czę ściej ko do wa ną w gru pie 5 są „Kie row cy sa mo cho dów
oso bo wych, cię ża ro wych i au to bu sów”, ozna cze ni w do tych cza so wej wer -
sji SKZ sym bo lem 5274 (zob. ta be la 4.12). W roz dzia le trze cim zwra ca li śmy
uwa gę, że tak licz na ka te go ria (dru ga pod wzglę dem udzia łu po rol ni kach)
mo że gru po wać ro le za wo do we cha rak te ry zu ją ce się spe cy fi ką i nie jed na -
ko wą po zy cją ich wy ko naw ców. Pe wien wgląd w zróż ni co wa nie tej ka te -
go rii mo że dać ze sta wie nie ko dów ISCO przy pi sa nych re spon den tom ko -
do wa nym w SKZ ja ko kie row cy (ta be la 4.13). Po nad po ło wa z nich to kie -
row cy sa mo cho dów cię ża ro wych. Jed nak że dru gą co do wiel ko ści ka te go -
rią są kie row cy po jaz dów sa mo cho do wych bez okre śle nia ich ro dza ju
(17,6%). Fakt ten do wo dzi, że umiesz czo ne w kwe stio na riu szach za pi sy nie
po zwa la ją w po nad jednej szóstej przy pad ków na roz strzy gnię cie, ja kie go
ro dza ju po jazd pro wa dzi oso ba, któ rej za wód ko du je my. 

Przy kład z „Kie row ca mi sa mo cho dów oso bo wych, cię ża ro wych i au to -
bu sów” skła nia ku sta no wi sku, że moż li wo ści ewen tu al ne go roz dzie le nia
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ka te go rii gru pu ją cych znacz ne od set ki za wo dów są ogra ni czo ne. In nym
przy kła dem ta kiej ka te go rii są „Gór ni cy”, ma ją cy sym bol 5121 (4,4% wiel -
kiej gru py 5). I w tym przy pad ku trud no wska zać do dat ko we kry te ria, we -
dług któ rych ka te go ria ta mo gła by zo stać roz dzie lo na na pod gru py.
Na pod sta wie ana li zy za pi sów an kie ter skich za wo dów za ko do wa nych
do tej ka te go rii (Sa wiń ski 2005: ta be la A -12) sfor mu ło wać moż na przy naj -
mniej trzy przy czy ny, dla któ rych po dział gór ni ków na pod gru py jest trud -
ny lub był by nie uza sad nio ny. Po pierw sze, znacz na część za pi sów spro wa -
dza się do po da nia ty tu łu za wo do we go „gór nik”, wzbo ga co ne go ewen tu al -
nie o okre śle nie bran ży (np. „wy do by cie wę gla”). Szcze gó ło we cha rak te ry -
sty ki wy ko ny wa nych czyn no ści wy stę pu ją rzad ko. Po dru gie, tyl ko w 6 za -
pi sach na 112 ana li zo wa nych po da no, że za wód gór ni ka wy ko ny wa ny był
w in nej bran ży niż ko pal nic two wę gla ka mien ne go (ko pal nic two so li, wę -
gla bru nat ne go, po zy ski wa nie kru szy wa bu dow la ne go). Tak ma ły udział
nie gwa ran tu je jed nak, że pra ca w gór nic twie wę gla ka mien ne go do mi nu -
je tę ka te go rię. Więk szość za pi sów jest bo wiem la ko nicz na i trud no na tej
pod sta wie co kol wiek wnio sko wać. Po trze cie, po nad 80% za wo dów ko do -
wa nych w tej gru pie do ty czy oj ca re spon den ta. Fakt ten ozna cza, że po ten -
cjal ny udział za wo du „gór ni ka” na ryn ku pra cy sys te ma tycz nie się zmniej -
sza.

Ta be la 4.12. Udzia ły pro cen to we naj czę ściej ko do wa nych ka te go rii gru py 5
„Wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy fi zycz ni” SKZ -1978
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Sym bol Na zwa ka te go rii Od se tek
za wo dów 

Od se tek
sku mu lo -

wa ny 

5274 Kie row cy sa mo cho dów oso bo wych, cię ża ro wych, au to bu -
sów 

12,2% 12,2% 

5232 Mu ra rze, be to nia rze, tyn ka rze, mon te rzy kon struk cji bu -
dow la nych 

9,3% 21,5% 

5234 Cie śle, sto la rze, ta pi ce rzy 5,6% 27,1% 

5262 Ro bot ni cy pro duk cji i na praw odzie ży i ga lan te rii 4,7% 31,7% 

5249 Ślu sa rze i me cha ni cy na rzę dzio wi 4,5% 36,2% 

5212 Gór ni cy 4,4% 40,6% 

5221 Wy ta pia cze, wal cow ni cy, ko wa le, od lew ni cy itp. 3,6% 44,2% 

5253 Mły na rze, pie ka rze, cu kier ni cy, ubo jo wi, wę dli nia rze 3,1% 47,3% 

5247 Me cha ni cy sa mo cho do wi i in nych środ ków trans por tu 3,0% 50,2%



Ta be la 4.13. Szcze gó ło we ka te go rie ISCO od po wia da ją ce za wo dom za ko -
do wa nym do ka te go rii 5274 „Kie row cy sa mo cho dów oso bo wych, cię ża ro -
wych i au to bu sów” SKZ -1978

Na jesz cze in ny pro blem na po ty ka my w przy pad ku dość licz nej ka te go -
rii, ja ką sta no wią „Mu ra rze, be to nia rze, tyn ka rze, mon te rzy kon struk cji bu -
dow la nych” (5232). Z ana li zy za pi sów an kie ter skich wy ni ka (Sa wiń ski
2005: ta be la A -13), że pra ca wy ko naw ców ról za wo do wych ko do wa nych
do tej ka te go rii czę sto łą czy w so bie czyn no ści, któ rym od po wia da ją na zwy
po je dyn czych za wo dów, ta kich jak mu rarz, zbro jarz, ma larz, cie śla, de karz
itp. Ilu stru ją to na stę pu ją ce przy kła dy:

bu dow la niec/mu rarz, cie śla, ma larz -pra ca na bu do wach za gra ni cą
pra cow nik bu dow la ny/pra cow nik sze re go wy (fi zycz ny)/re mont miesz -
kań, ma lo wa nie, ukła da nie pły tek, mu rar ka
mu rarz i ma larz/mu ru ję, szpa chlu ję ścia ny, ma lu ję -wy ko nu ję pra ce re -
mon to wo -bu dow la ne
mu rarz/pra ce bu dow la ne, mu ro wa nie, tyn ko wa nie, szpa chlo wa nie,
ma lo wa nie, zbro je nie.
Zda rza się też, że opis za wo du jest na ty le ogól ny, iż nie jest moż li we

przy pi sa nie mu szcze gó ło we go ty tu łu za wo do we go. Na przy kład:
ro bot nik bu dow la ny/ro bo ty bu dow la ne
wy koń cze nio we pra ce bu dow la ne
bu dow la niec
pra cow nik fi zycz ny/pra ce bu dow la ne.
Mi mo że w kla sy fi ka cji ISCO oma wia na ka te go ria roz bi ta jest na sze reg

ka te go rii szcze gó ło wych, to w prak ty ce trud no jest po słu gi wać się tak dro -
bia zgo wym po dzia łem. Na przy kład, w kla sy fi ka cji ISCO ja ko osob ne wy -
od ręb nio no ka te go rie „Mu ra rza” (7122) i „Tyn ka rza” (7133). Licz ne opi sy
ko do wa nych za wo dów do wo dzą jed nak, że obie te ro le wy ko ny wa ne są
rów no le gle przez tych sa mych wy ko naw ców. Na przy kład:
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Sym bol Na zwa ka te go rii Od se tek
za wo dów 

8324 Kie row cy sa mo cho dów cię ża ro wych 57,0% 

8320 Kie row cy po jaz dów sil ni ko wych 17,6% 

8322 Kie row cy sa mo cho dów oso bo wych 12,5% 

8323 Kie row cy au to bu sów i mo tor ni czo wie tram wa jów 12,3% 

8333 Ope ra to rzy ma szyn i urzą dzeń dźwi go wo -trans por to wych i po krew ni 0,4% 

7231 Me cha ni cy po jaz dów sa mo cho do wych 0,2% 



mu rarz tyn karz w pań stwo wym za kła dzie/ro bot ni cze
mu rarz/bu do wa do mów, tyn ko wa nie
mu rarz/mu ro wa nie, tyn ko wa nie blo ków miesz kal nych
pra cow nik bu dow la ny/ro bo ty mu rar sko -tyn kar skie
mu rarz/wy ko ny wa nie mu rów, tyn ków, po sa dzek, pra ce bu dow la ne.
Pod su mo wu jąc roz wa ża nia do ty czą ce moż li wo ści ewen tu al ne go po dzia -

łu naj czę ściej sto so wa nych ka te go rii za wo do wych gru py 5 na bar dziej
szcze gó ło we na le ży stwier dzić, że po dział ta ki jest z wie lu wzglę dów nie uza -
sad nio ny, a nie kie dy wręcz nie moż li wy do za sto so wa nia, bio rąc pod uwa gę
sto pień szcze gó ło wo ści opi sów za wo dów do stęp nych w kwe stio na riu szach
wy wia dów. Tak więc w przy pad ku ro bot ni ków wy kwa li fi ko wa nych pe wien
po ziom agre ga cji wy da je się roz wią za niem uza sad nio nym.

4.7.3 Moż li wo ści re duk cji licz by ka te go rii szcze gó ło wych w gru pie 5

Przejdź my obec nie do omó wie nia trze cie go pro ble mu – na ile za sad ne
by ło by po łą cze nie pew nych szcze gó ło wych ka te go rii, na le żą cych do gru -
py 5 w szer sze ka te go rie, bądź też cał ko wi ta re zy gna cja z tych ka te go rii, je -
śli są one sto so wa ne zbyt rzad ko lub nie są sto so wa ne wca le. Ze sta wie nie
wy bie ra nych naj rza dziej ka te go rii szcze gó ło wych z gru py 5 przed sta wia
ta be la 4.14. W ta be li ogra ni czo no się do pre zen ta cji ka te go rii naj niż sze go
szcze bla, to jest po mi nię to wszyst kie ka te go rie, któ rych sym bo le koń czą
się na ze ro.

Wśród ka te go rii za wo dów ro bot ni czych znaj du ją cych za sto so wa nie naj -
rza dziej pierw szą gru pę sta no wią ta kie, któ re praw do po dob nie zu peł nie
prze sta ły wy stę po wać ze wzglę du na zmia ny tech no lo gicz ne w or ga ni za cji
pra cy. Przy kła da mi są „Pa la cze pa ro wo zów” (5273) oraz „Pa la cze na stat -
kach” (5282). W ana li zo wa nym ma te ria le ka te go rie te nie zna la zły za sto so -
wa nia ani ra zu, dla te go też zde cy do wa li śmy się usu nąć te za wo dy z po zio -
mu ka te go rii szcze gó ło wych.

Sto sun ko wo rzad ko po ja wia ją się tak że za wo dy z pod gru py „Ma ry na rze
i ry ba cy” (5280). Obok wy mie nio nych już „Pa la czy na stat kach” (5282)
w skład tej pod gru py wcho dzą jesz cze 4 szcze gó ło we ka te go rie:

5281 „Ma ry na rze, me cha ni cy, ra dio me cha ni cy”
5283 „Ma ry na rze po kła do wi”
5284 „Ry ba cy mor scy na stat kach i ku trach ry bac kich”
5285 „Ry ba cy śród lą do wi”.
Rzad kie po ja wia nie się tych za wo dów wy ni ka czę ścio wo z fak tu, że ich

re pre zen tan ci są mniej uchwyt ni w ba da niach ze wzglę du na po zo sta wa nie
przez znacz ną część cza su po za miej scem za miesz ka nia. Nie mniej, ana li zo -
wa ny ma te riał obej mu je rów nież za wo dy współ mał żon ka oraz oj ca re spon -
den ta. Nie wiel kie su ma rycz ne od set ki wska zań na za wo dy tej ka te go rii po -
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twier dza ją, że za wo dy te sta no wią pe ry fe ryj ny frag ment struk tu ry za wo do -
wej w Pol sce3. Nie wi dzi my jed nak po wo dów, dla któ rych na le ża ło by je
usu nąć lub po gru po wać ina czej.

Ta be la 4.14. Naj rza dziej wy bie ra ne ka te go rie szcze gó ło we z gru py 5 „Wy -
kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy fi zycz ni” SKZ -1978

Trze cią gru pę ka te go rii szcze gó ło wych, znaj du ją cych rzad kie za sto so -
wa nie, sta no wią nie któ re ka te go rie bry ga dzi stów. Są to przede wszyst kim
bry ga dzi ści po za pro duk cją: prac trans por to wych, prze ła dun ko wych, nad -
zo ru ją cy pra cę w bra kar niach, ma ga zy nach itp. Rzad kie wy stę po wa nie tych
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Sym bol Na zwa ka te go rii Od se tek
za wo dów 

5281 Ma ry na rze, me cha ni cy, ra dio me cha ni cy 0,2% 

5143 Bry ga dzi ści przy pra cach prze ła dun ko wych 0,2% 

5276 Ma szy ni ści lek kich po jaz dów mo to ro wych oraz kie row cy cią gni ków 0,2% 

5225 Ma szy ni ści urzą dzeń wy twa rza ją cych i prze twa rza ją cych ener gię 0,1% 

5263 Ro bot ni cy przy pro duk cji skó ry: gar ba rze, bar wia rze 0,1% 

5293 Po bie ra cze prób, bra ka rze, sor to wa cze 0,1% 

5211 Kom baj ni ści i ope ra to rzy ma szyn gór ni czych 0,1% 

5213 Wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy wy do by wa nia ro py i ga zu 0,1% 

5283 Ma ry na rze po kła do wi 0,1% 

5285 Ry ba cy śród lą do wi 0,1% 

5144 Bry ga dzi ści w ma ga zy nach i trans por cie we wnątrz za kła do wym 0,1% 

5152 Bry ga dzi ści w le śnic twie 0,1% 

5284 Ry ba cy mor scy na stat kach i ku trach ry bac kich 0,1% 

5145 Bry ga dzi ści w bra kar niach i pa kow niach 0,0% 

5273 Pa la cze pa ro wo zów 0,0% 

5282 Pa la cze na stat kach 0,0%

3 Rów nież w in nych gru pach za wo dy zwią za ne z pra cą na mo rzu wy mie nia ne by ły rzad -
ko. Na przy kład, ani ra zu nie wy bra no na stę pu ją cych ka te go rii: 2141 „Ka pi ta no wie stat ków
że glu gi przy brzeż nej i śró dlą do wej”, 2142 „Kie row ni cy ku trów ry bac kich”, 2145 „Asy sten ci
me cha ni ka, na wi ga to ra że glu gi mor skiej”, 8111 „Szy pro wie, wła ści cie le ku tra lub ło dzi ry -
bac kiej”.



za wo dów mo że świad czyć o tym, że pra ca po za pro duk cją jest zor ga ni zo -
wa na ina czej i sta no wi ska bry ga dzi stów nie wy stę pu ją rów nie czę sto, jak
w sfe rze pro duk cji. W wy ni ku omó wio nej w pod roz dzia le 4.8.1 re struk tu -
ry za cji pod gru py bry ga dzi stów rzad ko wy stę pu ją ce ka te go rie bry ga dzi -
stów zo sta ły włą czo ne do szer szych ka te go rii.

4.8 Gru pa 6: Pół wy kwa li fi ko wa ni i nie wy kwa li fi ko wa ni 
pra cow ni cy fi zycz ni

Naj więk sze wąt pli wo ści do ty czą po dzia łu ro bot ni ków na pół wy kwa li fi -
ko wa nych i nie wy kwa li fi ko wa nych. Co praw da w ory gi nal nym klu czu ko -
do wym Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów więk szość za wo dów zo sta ła
przy pi sa na do jed nej lub do dru giej pod gru py na mo cy ty tu łu za wo do we -
go, to jed nak na dal po zo stał spo ry seg ment za wo dów, co do któ re go de cy -
zje ta kie trze ba po dej mo wać pod czas ko do wa nia. Cho dzi o ro bot ni ków
pra cu ją cych po za sfe rą usług – głów nie w prze my śle. Ze sta wy ka te go rii od -
po wia da ją ce „pół wy kwa li fi ko wa nej” i „nie wy kwa li fi ko wa nej” czę ści te go
seg men tu przed sta wio no w ta be li 4.15.

Uważ ne prze stu dio wa nie nazw ka te go rii za wo do wych obu grup pro wa -
dzi do wnio sku, że nie kie dy obej mu ją one seg men ty róż nią ce się
pod wzglę dem bran żo wym, nie kie dy zaś trud no sko rzy stać na wet z te go
kry te rium. Na przy kład, ro bot ni cy bu dow la ni zo sta li za li cze ni do nie wy kwa -
li fi ko wa nych (6214), na to miast ro bot ni cy pra cu ją cy przy pro duk cji ma te ria -
łów bu dow la nych do pół wy kwa li fi ko wa nych (6123). Ro bot ni cy pra cu ją cy
w prze my śle włó kien ni czym i tek styl nym mo gą być za rów no pół wy kwa li fi -
ko wa ni (6125 i 6126), jak i nie wy kwa li fi ko wa ni (6217). Ro bot ni cy w prze -
my śle spo żyw czym mo gą być wy łącz nie nie wy kwa li fi ko wa ni (6219).

Ko de rzy ma ją spo re trud no ści z od róż nie niem ro bot ni ków pół wy kwa li -
fi ko wa nych od nie wy kwa li fi ko wa nych. Dla te go w prak ty ce do ka te go rii
tych tra fia ją dwa ty py za wo dów. Pierw szy sta no wią za wo dy opi sa ne w spo -
sób la ko nicz ny, co pro wa dzi do do mnie ma nia, że ich wy ko naw ca ma ni -
skie kwa li fi ka cje. Na przy kład:

pra cow nik fi zycz ny/nie pa mię tam [za wód oj ca]
za wo du oj ca nie znam, wiem tyl ko, że coś ro bił z sa mo cho da mi.
Dru gą gru pę za wo dów ko do wa nych do tych ka te go rii sta no wią za wo -

dy, w któ rych na zwach wy stę pu ją ter mi ny bądź sfor mu ło wa nia po da ne ja -
ko przy kła dy w ory gi nal nym klu czu ko do wym kla sy fi ka cji SKZ. W opra co -
wa niu Sa wiń skie go (2005: ta be la A -14) przed sta wio no opi sy za wo dów za -
kla sy fi ko wa nych przez ko de rów do ka te go rii „Ro bot ni cy wy ko nu ją cy
czyn no ści przy go to waw cze i po moc ni cze w pro duk cji i na pra wach urzą -
dzeń ma szyn i na rzę dzi” (6122). Po ło wa za wo dów za ko do wa nych do tej
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ka te go rii to la kier ni cy sa mo cho do wi! Jest to wy łącz nie kon se kwen cją
umiesz cze nia w klu czu ko do wym do tej ka te go rii okre śle nia „la kier nik sa -
mo cho do wy”, gdyż trud no wska zać in ne po wo dy, dla któ rych za wód ten
na le ża ło by ko do wać do ro bot ni ków pół wy kwa li fi ko wa nych. Ana lo gicz ne
zja wi sko ob ser wu je my i w in nych ka te go riach. Ka te go ria „Ro bot ni cy
do prac naj prost szych w pro duk cji i na pra wach urzą dzeń i ma szyn” (6213)
skła da się głów nie z ro bot ni ków pra cu ją cych na ko lei, cho ciaż z okre śle nia
tej ka te go rii trud no to wy wnio sko wać (Sa wiń ski 2005: ta be la A -15). 

Ta be la 4.15. Ze sta wie nie szcze gó ło wych ka te go rii ro bot ni ków pół wy kwa li -
fi ko wa nych i nie wy kwa li fi ko wa nych w seg men cie ro bot ni ków prze my słu
SKZ -1978

Ro bot ni cy pół wy kwa li fi ko wa ni
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Sym bol Na zwa ka te go rii Od se tek
za wo dów 

6120 Pół wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy prze my słu 0,2% 

6121 Ro bot ni cy wy ko nu ją cy czyn no ści przy go to waw cze i po moc ni cze
przy pro duk cji me ta li – mie szal ni cy rud, ukła da cze wsa du, za ła do wy wa -
cze że li wia ków 

0,1% 

6122 Ro bot ni cy wy ko nu ją cy czyn no ści przy go to waw cze i po moc ni cze w pro -
duk cji i na pra wach urzą dzeń ma szyn i na rzę dzi 

1,2% 

6123 Do zo wa cze, for mo wa cze i wy pa la cze wy ro bów w pro duk cji ma te ria łów
bu dow la nych, ka mie nia rze 

1,7% 

6124 Sma row ni cy i oczysz cza cze urzą dzeń oraz po pie la rze, rusz to wi 
i ko mi nia rze 

0,2% 

6125 Ro bot ni cy bez okre ślo nej spe cjal no ści lub przy ucze ni do wy ko ny wa nia
pro stych czyn no ści przy pro duk cji i na pra wach odzie ży i wy ro bów kon -
fek cyj nych – kroj czy, dziur ka cze, pra so wa cze, szwa cze 

1,0% 

6126 Ro bot ni cy wy ko nu ją cy pro ste czyn no ści przy go to waw cze i po moc ni cze
w pro duk cji wy ro bów z włó kien na tu ral nych i sztucz nych – oczysz cza cze
su row ca, grem pla rze, wią za cze ni ci, zwi ja cze przę dzy 

0,5% 

6127 Ro bot ni cy wy ko nu ją cy czyn no ści przy go to waw cze i po moc ni cze
przy prze bie gu pro ce sów che micz nych oraz przy pro duk cji szkła 
i ce ra mi ki 

2,2% 

6128 Ro bot ni cy ob słu gi po moc ni czej w pro ce sie dru ku w pro duk cji ar ty ku łów
pa pier ni czych i włó kien ni czych 

0,7% 

6129 Pra cow ni cy fi zycz ni la bo ra to riów prze my sło wych 0,1%



Ro bot ni cy pół wy kwa li fi ko wa ni

W przy pad ku wie lu za wo dów po wsta ją wąt pli wo ści, czy po win ny być
one ko do wa ne do ro bot ni ków wy kwa li fi ko wa nych czy do ka te go rii umiej -
sco wio nych ni żej. Przy kła dów mo że do star czyć po rów na nie za wo dów ko -
do wa nych do ka te go rii „Ro bot ni cy bez okre ślo nej spe cjal no ści lub przy ucze -
ni do wy ko ny wa nia pro stych czyn no ści przy pro duk cji i na pra wach odzie ży
i wy ro bów kon fek cyj nych – kroj czy, dziur ka cze, pra so wa cze, szwa cze” (sym -
bol 6125; Sa wiń ski 2005: ta be la A -17) oraz do ka te go rii ro bot ni ków wy kwa li -
fi ko wa nych „Przę dza rze, tka cze, dzie wia rze włók na, tka nin i odzie ży” (sym -
bol 5261; Sa wiń ski 2005: ta be la A -18). Do tej pierw szej ka te go rii od po wia da -
ją cej w SKZ ro bot ni kom pół wy kwa li fi ko wa nym za li czo no ta kie za wo dy, jak:

ob słu ga ma szyn/pil no wa nie i ob słu ga ma szyn dzie wiar skich
kra wiec -szwacz/szy cie me to dą ta śmo wą mę skich ko szul
szwacz ka/szy ję
pra so wacz ka/pra so wa nie.
Na to miast do ka te go rii 5261 od po wia da ją cej ro bot ni kom wy kwa li fi ko -

wa nym za kla sy fi ko wa no mię dzy in ny mi:
tkacz ma te ria łów/ob słu gi wa ła ma szy ny tkac kie
pra cow nik fi zycz ny/prząd ka/pra ca na ma szy nie włó kien ni czej
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Sym bol Na zwa ka te go rii Od se tek
za wo dów 

6210 Ro bot ni cy bez spe cjal no ści w prze my śle i ucznio wie 0,8% 

6211 Ro bot ni cy do prac naj prost szych przy pro duk cji me ta li 0,4% 

6212 Ro bot ni cy do prac naj prost szych przy wy twa rza niu i roz pro wa dza niu
ener gii elek trycz nej i ciepl nej 

0,4% 

6213 Ro bot ni cy do prac naj prost szych w pro duk cji i na pra wach urzą dzeń 
i ma szyn 

1,9% 

6214 Ro bot ni cy przy ucze ni do pro stych czyn no ści w pro duk cji ma te ria łów 
bu dow la nych i bu dow nic twie 

4,4% 

6215 Ro bot ni cy wy ko nu ją cy pro ste czyn no ści przy ob rób ce drew na 1,1% 

6216 Ro bot ni cy przy ucze ni do prac naj prost szych przy prze bie gu pro ce sów
che micz nych oraz przy pro duk cji szkła i ce ra mi ki 

0,4% 

6217 Ro bot ni cy przy ucze ni do wy ko ny wa nia naj prost szych czyn no ści 
w pro duk cji z włó kien sztucz nych i na tu ral nych 

0,2% 

6218 Ro bot ni cy przy ucze ni do wy ko ny wa nia pro stych czyn no ści w pro duk cji
i na pra wach wy ro bów obuw ni czych i ga lan te ryj nych 

0,4% 

6219 Ro bot ni cy przy ucze ni do wy ko ny wa nia pro stych czyn no ści w prze my śle
spo żyw czym 

4,4%



ro bot ni ca fa brycz na, prząd ka/przę dła ni ci w fa bry ce
ope ra tor ma szy ny pra su ją cej/ope ra tor pra so wal ni czy/ob słu ga pra so -
wal ni cy w za kła dzie dzie wiar skim.
W przy pad ku cy to wa nych opi sów na su wa ją się wąt pli wo ści co do kry -

te riów, ja ki mi kie ro wa li się ko de rzy, kla sy fi ku jąc część za wo dów ja ko wy -
kwa li fi ko wa ne, część zaś ja ko nie wy kwa li fi ko wa ne. Moż na przy pusz czać,
że de cy do wa ły tu in ne kry te ria niż opis sta no wi ska, np. wy kształ ce nie wy -
ko naw ców za wo dów. Po wsta je py ta nie, czy za sto so wa ny w SKZ z 1978 ro -
ku po dział ro bot ni ków na pół - i nie wy kwa li fi ko wa nych rze czy wi ście po -
zwa la zi den ty fi ko wać istot nie róż ne seg men ty struk tu ry spo łecz nej.

Na pro blem po dzia łu ro bot ni ków na pół wy kwa li fi ko wa nych i nie wy -
kwa li fi ko wa nych na kła da się do dat ko wo pew na kon wen cja, któ ra w Spo -
łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów zo sta ła przy ję ta w spo sób od mien ny w sto -
sun ku do roz wią za nia za pro po no wa ne go w kla sy fi ka cji ISCO. Seg ment,
któ ry w okre sie po wsta wa nia SKZ okre śla no w me diach ja ko „wiel ko prze -
my sło wą kla sę ro bot ni czą” przy ję to ko do wać do ro bot ni ków wy kwa li fi ko -
wa nych, pod czas gdy w ISCO jest on ko do wa ny ra czej do „Ope ra ti ves” niż
do „Cra fts”. W efek cie kra wiec, któ ry po sia da umie jęt no ści w za kre sie
wszyst kich faz szy cia odzie ży w ISCO po wi nien zo stać za ko do wa ny do ka -
te go rii „Kraw cy, ka pe lusz ni cy i po krew ni” (7433) w wiel kiej gru pie „Cra fts”,
zaś w SKZ nie ko niecz nie tra fi do ro bot ni ków wy kwa li fi ko wa nych. Je śli bo -
wiem wy ko nu je on swój za wód w for mie pra cy na kład czej, to wła ści wą ka -
te go rią są „Cha łup ni cy w za kre sie pro duk cji odzie ży, obu wia” (6112), któ ra
to ka te go ria na le ży do gru py ro bot ni ków pół - i nie wy kwa li fi ko wa nych. Na -
to miast tkacz ka ob słu gu ją ca kro sna w fa bry ce jest w SKZ z 1978 ro ku ko do -
wa na do ka te go rii „Przę dza rze, tka cze, dzie wia rze włók na, tka nin i odzie ży”
(5261) – czy li do ro bot ni ków wy kwa li fi ko wa nych, zaś w ISCO tra fi do ka te -
go rii „Ope ra to rzy ma szyn dzie wiar skich i tkac kich” (8262).

Pew ne nie spój no ści kon cep cyj ne i trud no ści prak tycz ne w roz dzie la niu
ro bot ni ków na wy kwa li fi ko wa nych i nie wy kwa li fi ko wa nych pod czas ko -
do wa nia nie ozna cza ją jed nak, że obie ka te go rie ro bot ni ków na le ża ło by
po łą czyć. Prze ciw ko ta kie mu roz wią za niu prze ma wia tra dy cja sto so wa nia
Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów, a tak że fakt, że w ob rę bie seg men tu pra -
cow ni ków fi zycz nych po dział na pod seg men ty ma uza sad nie nie za rów no
teo re tycz ne, jak i em pi rycz ne. Do pre cy zo wa nia wy ma ga ją na to miast kry te -
ria, ja ki mi na le ży po słu gi wać się po dej mu jąc de cy zję, czy wy ko naw cy za -
wo du przy pi sać sta tus ro bot ni ka wy kwa li fi ko wa ne go czy nie wy kwa li fi ko -
wa ne go. 

Przy go to wu jąc no wą wer sję Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów za sto so -
wa li śmy na stę pu ją ce kry te ria.

1. Je że li w opi sie za wo du wy stę pu ją okre śle nia wska zu ją ce na fakt, że
wy ko ny wa ne czyn no ści ma ją cha rak ter po moc ni czy wo bec wła ści we go
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pro ce su prze twa rza nia su row ców lub ma te ria łów, to za wód ko du je my
do ro bot ni ków nie wy kwa li fi ko wa nych. Na przy kład: 

prac. fi zycz ny/po moc sto la rza
po moc nik mu ra rza/przy go to wa nie ma te ria łu dla mu ra rza, do star cza -
nie go na sta no wi sko mu ra rza
po moc nik bu dow la ny/po da wa nie ce gieł, ku cie, wier ce nie.

2. Je że li z opi su za wo du wy ni ka, że wy ko naw ca nie po sia da peł nych
kwa li fi ka cji do wy ko ny wa nia da ne go za wo du, to ko du je my go ja ko ro bot -
ni ka nie wy kwa li fi ko wa ne go. Na przy kład: 

bez za wo du/ro bot nik nie wy kwa li fi ko wa ny bu dow la ny
kra wiec mia ro wy cięż ki/cze lad nik/szy cie ubrań
bez za wo du -przy ucze nie do za wo du/ku char ka w szko le pod sta wo -
wej/go to wa nie i po da wa nie po sił ków
ro bot nik przy uczo ny/kon fek cjo ner i roz le wacz im pre gna tów/roz le wa -
nie im pre gna tów do po jem ni ków.

3. Je że li z opi su za wo du wy ni ka, że re zul tat pra cy jest przede wszyst kim
funk cją wło żo ne go wy sił ku fi zycz ne go, zaś wy ko ny wa ne czyn no ści są
wspo ma ga ne je dy nie za po mo cą pro stych na rzę dzi, to za wód ko du je my
do ka te go rii ro bot ni ków nie wy kwa li fi ko wa nych. Na przy kład: 

pra cow nik bu dow la ny/no sze nie ce men tu, ko pa nie
po ma ga rol ni kom przy zwóz ce zbo ża, sia na, przy wy wo że niu obor ni -
ka, zbie ra trzci nę na ba gnach
pr. fi zycz ny – tra garz/pra ca fi zycz na przy prze no sze niu me bli.

4. Je że li żad ne z kry te riów 1–3 nie jest speł nio ne, to za wód ko du je my
do ka te go rii ro bot ni ków wy kwa li fi ko wa nych. Pro po nu je my, aby kry te -
rium 4 sto so wać kon se kwent nie rów nież w sy tu acjach, gdy opis za wo du
jest la ko nicz ny, lecz nie ma pod staw do przy pusz czeń, że za cho dzi co naj -
mniej je den z wa run ków 1–3 (np. „ko le jarz”). Roz wią za nie ta kie po zwa la
uchro nić się przed kon se kwen cja mi fak tu, że mniej pre cy zyj ne okre śle -
nia wy stę pu ją czę ściej w przy pad ku opi sy wa nia przez re spon den ta za wo -
dów in nych osób niż swo je go wła sne go. Ła two za uwa żyć, że mo że to
pro wa dzić do ar te fak tów – np. po zor ne go mię dzy po ko le nio we go awan -
su re spon den ta w sto sun ku do po zy cji oj ca, je śli oj cu przy pi sa no niż szy
sta tus tyl ko z te go po wo du, że in for ma cje o je go za wo dzie by ły mniej pre -
cy zyj ne.

O ile pro blem roz róż nie nia ro bot ni ków wy kwa li fi ko wa nych i nie wy -
kwa li fi ko wa nych wy da je się moż li wy do roz wią za nia na grun cie kry te riów
me ry to rycz nych, o ty le do ko na nie po dzia łu ro bot ni ków na pół wy kwa li fi -
ko wa nych i nie wy kwa li fi ko wa nych mo że być do ko na ne wy łącz nie na pod -
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sta wie kry te riów for mal nych, ta kich jak ty tuł za wo do wy czy bran ża. Oma -
wia jąc roz wią za nie przy ję te w ory gi nal nej wer sji Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za -
wo dów zwró ci li śmy uwa gę, że kry te ria te są sto so wa ne w spo sób nie kon -
se kwent ny (nie któ rych branż bra ku je), zaś w osta tecz nym bi lan sie do po -
szcze gól nych ka te go rii tra fia ją za wo dy kla sy fi ko wa ne nie we dług po zio mu
„kwa li fi ka cji” (obo jęt nie, co mia ło by to zna czyć), lecz we dług szcze gó ło -
wych ty tu łów za wo do wych (ko le jarz, szwacz ka, la kier nik itp.).

Z po da nych po wo dów pod ję li śmy de cy zję o po łą cze niu w no wej wer sji
kla sy fi ka cji Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów ro bot ni ków pół wy kwa li fi ko -
wa nych i nie wy kwa li fi ko wa nych. Po nie waż ukła dy ka te go rii szcze gó ło -
wych sto so wa nych w obu pod gru pach w obec nej wer sji kla sy fi ka cji SKZ są
wza jem nie nie kom pa ty bil ne, pro po nu je my jed no cze sne po gru po wa nie
nie któ rych ka te go rii szcze gó ło wych. Na naj niż szym szcze blu ro bot ni cy nie -
wy kwa li fi ko wa ni (któ rzy otrzy ma ją obec nie na zwę „ro bot ni cy do prac pro -
stych”) zo sta li po dzie le ni na czte ry szcze gó ło we ka te go rie w spo sób przed -
sta wio ny w ta be li 4.16.

Ta be la 4.16. Zmia ny po dzia łu ro bot ni ków pół wy kwa li fi ko wa nych i nie wy -
kwa li fi ko wa nych w Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów -2007 w po rów na niu
z SKZ -1978
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No wy
sym bol 

Na zwa ka te go rii Ka te go rie 
SKZ -1978 

6150 Ro bot ni cy do prac pro stych w prze my śle, bu dow nic twie, trans -
por cie 

6151 Ro bot ni cy do prac pro stych w prze my śle 6110-6113,

6120-6129,

6210-6213,

6215-6219 

6152 Ro bot ni cy do prac pro stych za trud nie ni przy wzno sze niu 
bu dyn ków 

6214 

6153 Ro bot ni cy do prac pro stych przy bu do wie i utrzy ma niu dróg
i li nii ko mu ni ka cyj nych 

6130-6136 

6154 Ro bot ni cy do prac pro stych w trans por cie, za trud nie ni
przy pa ko wa niu, ła do wa niu i prze wo że niu to wa rów i osób 

6137-6138,

6220-6226 

6159 Po zo sta li ro bot ni cy do prac pro stych 6100, 6200 



Pro po no wa ny po dział opar ty zo stał na po dzia le ro bot ni ków nie wy kwa -
li fi ko wa nych sto so wa nym w kla sy fi ka cji ISCO (gru pa 9 „Ele men ta ry oc cu -
pa tions”). Pro po no wa ne sym bo le nie ko li du ją z do tych cza so wym ukła dem
sym bo li szcze gó ło wych ka te go rii w gru pie 6. Pod kreśl my raz jesz cze, że
isto tą tej mo dy fi ka cji jest re zy gna cja ze zbyt szcze gó ło we go po dzia łu ro bot -
ni ków pół - i nie wy kwa li fi ko wa nych, co za pew nia pro sto tę kon cep cyj ną
i uła twia po słu gi wa nie się no wą wer sją kla sy fi ka cji w prak ty ce.

Obok ro bot ni ków prze my słu, bu dow nic twa i trans por tu, w gru pie 6 do -
tych cza so wej wer sji Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów wy od ręb nio ne są
dwie dal sze pod gru py: ro bot ni ków nie wy kwa li fi ko wa nych w rol nic twie
i nie wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków usług. 

Ro bot ni cy nie wy kwa li fi ko wa ni w rol nic twie zo sta li wy od ręb nie ni w po -
sta ci pod gru py „Pół wy kwa li fi ko wa ni i nie wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy rol -
ni” (8300). Po dział ko do wa nych za wo dów w ra mach tej pod gru py przed -
sta wio ny zo stał w ta be li 4.17. Zwra ca uwa gę fakt rzad kie go wy ko rzy sty wa -
nia ka te go rii „Nie wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy na jem ni w go spo dar stwach
rol nych” (6312). Spe cy fi ka tej ka te go rii w sto sun ku do ka te go rii 6311 nie
wy ni ka z za sad kon struk cji kla sy fi ka cji, to też ko de rzy pre fe ru ją sto so wa nie
sym bo lu 6311. Moż na przy jąć, że ka te go ria 6312 jest zbęd na i bez szko dy
mo że być usu nię ta. War to pod kre ślić, że w przy pad ku ro bot ni ków rol nych
w do tych cza so wej wer sji kla sy fi ka cji sto so wa no jed ną ka te go rię dla za wo -
dów, któ re we wcze śniej oma wia nym seg men cie ro bot ni ków prze my słu,
bu dow nic twa i trans por tu dzie lo ne by ły na pod seg men ty pół wy kwa li fi ko -
wa nych i nie wy kwa li fi ko wa nych.

Ta be la 4.17. Udzia ły za wo dów ko do wa nych w ra mach pod gru py 6300 „Pół -
wy kwa li fi ko wa ni i nie wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy rol ni” SKZ -1978

Na za koń cze nie omó wi my pod ka te go rię nie wy kwa li fi ko wa nych pra -
cow ni ków usług. Pod ka te go ria ta sta no wi trzon gru py 6 SKZ z 1978 ro ku,
co ilu stru ją udzia ły ko do wa nych za wo dów przed sta wio ne w ta be li 4.18.
Spo rą nie do god no ścią jest to, że seg ment nie wy kwa li fi ko wa nych pra -
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Sym bol Na zwa ka te go rii Od se tek
za wo dów 

6300 Pół - i nie wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy rol ni i le śni 0,4% 

6310 Pół - i nie wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy rol ni i le śni 1,8% 

6311 Pół - i nie wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy rol ni 8,1% 

6312 Nie wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy na jem ni w go spo dar stwach rol nych 0,4% 

6313 Pół - i nie wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy le śni, drwa le 2,2%



cow ni ków usług nie zo stał wy od ręb nio ny w po sta ci osob nej ka te go rii.
Wcho dzą tu za wo dy 6140–6142 z seg men tu ro bot ni ków „pół wy kwa li fi ko -
wa nych” oraz za wo dy 6230–6264 z seg men tu ro bot ni ków „nie wy kwa li fi -
ko wa nych”.

Ta be la 4.18. Udzia ły pro cen to we naj czę ściej ko do wa nych ka te go rii gru py 6
„Pół wy kwa li fi ko wa ni i nie wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy fi zycz ni” SKZ -1978

Naj czę ściej wy ko rzy sty wa ną szcze gó ło wą ka te go rią ko do wą za rów no
wśród nie wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków usług, jak też w ca łej wiel kiej
gru pie 6, jest ka te go ria „Sprzą ta cze po miesz czeń, sprzą tacz ki” (6234).
W kla sy fi ka cji ISCO ka te go ria ta jest roz bi ta na dwie: „Po mo ce do mo we
i sprzą tacz ki” (9131) oraz „Po mo ce i sprzą tacz ki biu ro we, ho te lo we i za wo -
dy po dob ne” (9132). Oka zu je się jed nak, że 96% za wo dów tra fia do dru giej
z wy mie nio nych ka te go rii, a tyl ko 4% do pierw szej. Za wód sprzą tacz ki wią -
że się pra wie za wsze z pra cą na rzecz in sty tu cji – wy ko ny wa nie pra cy
na rzecz osób pry wat nych jest rzad kie. Pro wa dzi to do wnio sku, że ka te go -
ria 6234 Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów jest wy jąt ko wo ho mo ge nicz na
i nie ma po trze by jej dzie lić.

Ina czej ma się rzecz z ko lej ną ka te go rią „Stró że, do zor cy dzien ni i noc -
ni, por tie rzy” (6231). W kla sy fi ka cji ISCO mniej wię cej po ło wa tych za wo -
dów zo sta ła za ko do wa na do ka te go rii „Por tie rzy, woź ni i po dob ni” (9152)
– czy li do nie wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków usług, na to miast dru ga po -
ło wa do „Po zo sta li pra cow ni cy ochro ny” (5169) w wiel kiej gru pie 5 „Pra -
cow ni cy usług i sprze daw cy”. Oma wia jąc w pod roz dzia le 4.7 gru pę 4 SKZ
„Pra cow ni cy fi zycz no -umy sło wi” zwra ca li śmy uwa gę, że w do tych cza so wej
wer sji SKZ bra ku je ka te go rii do ko do wa nia pro fe sjo nal nej ochro ny,
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Sym bol Na zwa ka te go rii Od se tek
za wo dów 

Od se tek 
sku mu lo wa ny 

6234 Sprzą ta cze po miesz czeń, sprzą tacz ki 12,4% 12,4% 

6231 Stró że, do zor cy dzien ni i noc ni, por tie rzy 10,4% 22,9% 

6311 Pół - i nie wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy rol ni 8,1% 31,0% 

6222 Pa ko wa cze, zna ko wa cze, stem pla rze, fa so wa cze 
ap tecz ni 

4,6% 35,6% 

6214 Ro bot ni cy przy ucze ni w bu dow nic twie 4,4% 40,0% 

6219 Ro bot ni cy w prze my śle spo żyw czym 4,4% 44,4% 

6232 Do zor cy do mów miesz kal nych (go spo da rze do mów) 3,4% 47,8% 

6233 Woź ni, szat nia rze, bi le te rzy 2,5% 50,4%



w związ ku z czym w SKZ -2007 wpro wa dzi li śmy no wą ka te go rię „Pra cow ni -
cy ochro ny obiek tów i osób” (ozna czo ną sym bo lem 4510).

W przy pad ku in nych ka te go rii nie wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków
usług nie wy stę pu ją pro ble my do ty czą ce ich he te ro ge nicz no ści czy nie do -
sta tecz ne go wy ko rzy sta nia. Wy od ręb ni li śmy ich jed nak w po sta ci osob nej
ka te go rii, do ko nu jąc zmia ny sym bo li ko do wych od po wia da ją cych po -
szcze gól nym ka te go riom. Po le ga to na wpro wa dze niu pod ka te go rii 6400
„Nie wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy usług” i prze nie sie niu do niej szcze gó ło -
wych ka te go rii do tych cza so wej kla sy fi ka cji. Roz wią za nie to zo sta ło przed -
sta wio ne w ta be li 4.19.

Ta be la 4.19. Ka te go rie szcze gó ło we no wej pod gru py 6400 „Nie wy kwa li fi -
ko wa ni pra cow ni cy usług” w Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów 2007

Sym bol Sym bol Na zwa ka te go rii Od se tek 
2006 1978 

6410 6230 Stróże, woźni i sprzątacze 0,0%
6411 6231 Stróże, dozorcy dzienni i nocni, portierzy 10,4%
6412 6232 Dozorcy domów mieszkalnych (gospodarze domów) 3,4%
6413 6233 Woźni, szatniarze, bileterzy 2,5%
6414 6234 Sprzątacze pomieszczeń, sprzątaczki 12,4%
6415 6235 Zamiatacze ulic, zmywacze 1,4%
6416 6236 Grabarze 0,0%
6420 6240 Gońcy i pokrewni 0,0%
6421 6241 Gońcy i pokrewni 0,4%
6422 6242 Bagażowi, doręczyciele i dostarczyciele 1,8%
6430 6250 Pomoce domowe i osoby zatrudnione 0,0%

przy sporządzaniu posiłków
6431 6251 Pomoce domowe 1,9%
6432 6263 Pomoc przy przyrządzaniu posiłków 2,5%
6440 nie było Niewykwalifikowani pracownicy handlu
6450 6260 Pozostali niewykwalifikowani pracownicy usług 0,1%
6451 6261 Salowi, salowe, sterylizatorzy 2,2%
6452 6262 Łazienni, dezynfektorzy, dezynsektorzy 0,0%
6453 6141 Sanitariuszowi, gipsowi, sterylizatorzy, zabiegowi 2,1%
6459 6264 Pozostali niewykwalifikowani pracownicy usług 0,9%
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4.9 Gru pa 7: Rol ni cy

W SKZ –1978 gru pa 7 „Rol ni cy” skła da ła się z 14 ka te go rii szcze gó ło wych
(ta be la 4.20), z któ rych ka te go ria „Sa mo dziel ni rol ni cy – wła ści cie le go spo -
darstw rol nych” (7111) prak tycz nie do mi nu je ca łą tę gru pę (98,5%). Z in -
nych ka te go rii przy ko do wa niu wy ko rzy sty wa ni by li jesz cze rol ni cy pro wa -
dzą cy wy spe cja li zo wa ne go spo dar stwa „Ogrod ni cy, pszcze la rze, ho dow cy,
ry ba cy” (7121) i „Człon ko wie ro dzi ny po ma ga ją cy w go spo dar stwie rol -
nym” (7131). Ko lej ne ka te go rie wy bie ra ne są już spo ra dycz nie, a nie któ -
rych nie wy ko rzy sty wa no w ogó le. 

Ta be la 4.20. Udzia ły za wo dów ko do wa nych w gru pie 7 „Rol ni cy” SKZ -1978

Sym bol Na zwa ka te go rii Od se tek Od se tek
za wo dów 

sku mu lo wa ny 

7111 Samodzielni rolnicy-właściciele gospodarstw rolnych 98,5% 98,5%

7121 Ogrodnicy, pszczelarze, hodowcy, rybacy 0,6% 99,1%

7131 Członkowie rodziny pomagający w gospodarstwie 0,5% 99,7%
rolnym

7211 Członkowie spółdzielni rolnych 0,1% 99,8%

7110 Samodzielni rolnicy 0,1% 99,9%

7130 Pomagający członkowie rodzin w prywatnych 0,1% 100,0%
gospodarstwach rolnych

7132 Członkowie rodziny pomagający prywatnym 0,0% 100,0%
właścicielom ogrodów itp.

7000 Rolnicy 0,0% 100,0%

7100 Rolnicy indywidualni 0,0% 100,0%

7112 Samodzielni rolnicy-dzierżawcy gospodarstw rolnych 0,0% 100,0%

7120 Ogrodnicy i hodowcy-właściciele 0,0% 100,0%

7133 Myśliwi 0,0% 100,0%

7200 Członkowie spółdzielni rolnych 0,0% 100,0%

7210 Członkowie spółdzielni rolnych 0,0% 100,0%

Znacz na kon cen tra cja za wo dów w gru pie 7 po wo du je, że w prak ty ce
spro wa dza się ona do ka te go rii za wo do wej rol ni ków in dy wi du al nych. Z te -
go wzglę du szcze gó ło we po dzia ły we wnątrz gru py nie ma ją zna cze nia ana -
li tycz ne go i mo gą być po mi nię te. W szcze gól no ści nie przy dat ne są trzy do -
tych cza so we roz wią za nia. Po pierw sze, ist nie nie pod gru py „Człon ko wie
spół dziel ni rol nych” (7200). Ta for ma wła sno ści al bo w prak ty ce nie wy stę -
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pu je, al bo nie ma istot ne go zna cze nia, sko ro re spon den ci nie mó wią o niej
an kie te rom. Po dru gie, w ko do wa nym ma te ria le nie po ja wi ła się ani ra zu
ka te go ria „Sa mo dziel ni rol ni cy -dzier żaw cy go spo darstw rol nych” (7112).
Po trze cie, w no wej wer sji kla sy fi ka cji zde cy do wa li śmy się w ogó le zre zy -
gno wać z ka te go rii „po ma ga ją cych człon ków ro dzi ny” (7132). Sta tus „oso -
by po ma ga ją cej” nie jest bo wiem okre ślo ny. Je śli – przy kła do wo – mał żon -
ko wie wspól nie pro wa dzą go spo dar stwo rol ne, dzie ląc się pra cą we dług
kry te riów funk cjo nal nych, to obie oso by po win ny być za kla sy fi ko wa ne ja -
ko „rol nik – współ wła ści ciel go spo dar stwa rol ne go”. Je śli syn pra cu je u oj -
ca w go spo dar stwie, otrzy mu jąc z te go ty tu łu pew ne świad cze nia, lecz nie
de cy du jąc de fac to o pro fi lu pro duk cji, in we sty cjach itp., to je go ro la po -
win na być za kla sy fi ko wa na do ka te go rii ro bot ni ków na jem nych. Ro la za -
wo do wa nie mu si obej mo wać wszyst kich ele men tów ty po wych dla da nej
or ga ni za cji ryn ku pra cy czy też wy ma ga nych przez obo wią zu ją ce prze pi sy
praw ne. W każ dej go spo dar ce ist nie ją ob sza ry zor ga ni zo wa ne wo kół nie co
od mien nych za sad. Przy kła dów do star cza ją „pra ca na czar no” oraz wo lon -
ta riat. Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów po win na umoż li wiać za kla sy fi ko -
wa nie ról za wo do wych wy ko ny wa nych rów nież w ra mach pew nych nie ty -
po wych sche ma tów or ga ni za cji pra cy, za sad wy na gra dza nia czy za pew nie -
nia opie ki so cjal nej. Wzglę dy te prze ma wia ją za po mi nię ciem wy mie nio -
nych wy żej ka te go rii w no wej wer sji Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów.

4.10 Gru pa 8: Wła ści cie le za kła dów wy twór czych 
i usłu go wych 

Gru pa wła ści cie li sta no wi naj waż niej szy ele ment od róż nia ją cy Spo łecz -
ną Kla sy fi ka cję Za wo dów od kla sy fi ka cji ISCO. Wła ści cie le sta no wią trwa ły
ele ment prze mian struk tu ry spo łecz nej w Pol sce i trud no so bie wy obra zić
kla sy fi ka cję so cjo lo gicz ną, któ ra nie uwzględ nia ła by tej ka te go rii spo łecz -
nej. Wła ści cie le są też ele men tem po tocz ne go my śle nia o zróż ni co wa niu
spo łecz nym, stąd też użyt kow ni cy kla sy fi ka cji za wo dów z pew no ścią ocze -
ku ją ich uwzględ nie nia.
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Ta be la 4.21. Udzia ły pro cen to we naj czę ściej ko do wa nych ka te go rii gru py 8
„Wła ści cie le za kła dów wy twór czych i usłu go wych” SKZ -1978

W ta be li 4.21 przed sta wio ne zo sta ły ka te go rie szcze gó ło we naj czę ściej
ko do wa ne w ra mach gru py 8 „Wła ści cie le za kła dów wy twór czych i usłu go -
wych”. Już pierw sza ka te go ria z tej li sty uświa da mia, że sto so wa ny w Spo -
łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów po dział wła ści cie li nie kie dy agre gu je za wo dy
róż nią ce się pod wie lo ma wzglę da mi. Po nad jedna piąta wszyst kich ko do -
wa nych za wo dów tra fi ła do ka te go rii „Wła ści cie le skle pów i za kła dów ga -
stro no micz nych” (8115). Ana li za ze bra nych w ba da niach opi sów za wo dów
(Sa wiń ski 2005: ta be la A -10) po zwa la sfor mu ło wać na stę pu ją ce wnio ski,
do ty czą ce zróż ni co wa nia ról za wo do wych w ra mach „Wła ści cie li skle pów
i za kła dów ga stro no micz nych”.
1. Pro wa dze nie skle pu i pro wa dze nie za kła du ga stro no micz ne go to dwa
róż ne ro dza je dzia łal no ści. Pro wa dze nie za kła du ga stro no micz ne go wią zać
się mo że z ofe ro wa niem usług ho te lar skich: 

wła ści ciel re stau ra cji chiń skiej i skle pu/kie ro wa nie ludź mi
wła ści ciel za jaz du/nad zór i kie ro wa nie pra cą per so ne lu za jaz du
wła ści ciel fir my re stau ra cja -ho tel/kie ru ję fir mą.

2. Po szcze gól ne ro dza je ak tyw no ści go spo dar czej róż nią się swo ją ska lą.
Ilu stru ją to na stę pu ją ce przy kła dy: 

han del ar ty ku ła mi prze my sło wy mi -wła sna dzia łal ność/sprze daż ar ty -
ku łów prze my sło wych na stra ga nie na ba za rze
sprze daw ca/sprze da je to war w skle pi ku szkol nym, wy da je sło dy cze, po -
mo ce szkol ne itp.
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Sym bol Na zwa ka te go rii Od se tek
za wo dów 

Od se tek
sku mu lo -

wa ny 

8115 Wła ści cie le skle pów i za kła dów ga stro no micz nych 21,6% 21,6% 

8113 Wła ści cie le za kła dów ro bót bu dow la nych 11,5% 33,1% 

8114 Wła ści cie le za kła dów pro duk cji/na praw odzie ży, obu wia itp. 8,9% 42,0% 

8112 Wła ści cie le za kła dów na praw i re mon tów ma szyn 8,7% 50,7%

8116 Wła ści cie le tak só wek i środ ków trans por tu 8,1% 58,8% 

8412 Wła ści cie le firm kon sul tin go wych i do radz twa 7,3% 66,1% 

8312 Ro bot ni cy pra cu ją cy na wła sny ra chu nek 7,1% 73,2% 

8416 Po zo sta li wła ści cie le firm w sfe rze usług nie ma te rial nych 5,9% 79,1% 

8119 Po zo sta li wła ści cie le za kła dów wie lo bran żo wych i usłu go wych 3,8% 82,9% 



pro wa dził kiosk z pi wem i je dze niem/sprze da wał
współ wła ści ciel skle pu/ra zem z mę żem pro wa dzi my dwa skle py spo -
żyw cze -za opa trze nie, nad zór, sprze daż
wła ści ciel hur tow ni
współ wła ści ciel fir my/roz mo wy te le fo nicz ne, po zy ski wa nie klien tów,
stra te gia dzia ła nia, ana li za ryn ku.

3. Pro wa dzo ne skle py czy punk ty sprze da ży do ty czą zróż ni co wa nych
branż. Nie kie dy ich pro wa dze nie wy ma ga kwa li fi ka cji na po zio mie pro fe -
sjo nal nym. Nie któ re z nich są na sta wio ne na spe cy ficz ne ka te go rie klien -
tów (np. środ ki pro duk cji dla rol ni ków). Wy stę pu ją tu ta kie ro le za wo do -
we, jak: 

far ma ceu ta – wła ści ciel punk tu ap tecz ne go/pro wa dze nie i sprze daż
w punk cie ap tecz nym
wła ści ciel skle pu z czę ścia mi elek tro nicz ny mi/za opa trze nie i han del
wła ści ciel ko mi su sa mo cho do we go/han del sa mo cho da mi
han del ar ty ku ła mi bu dow la ny mi (okna i drzwi)/han del sto lar ką bu -
dow la ną, mon taż okien
han del -węd kar stwo; zoo lo gia -sklep de ta licz ny
współ wła ści ciel ka (z mę żem) kwia ciar ni/współ wła ści ciel ka kwia ciar ni,
sprze daż kwia tów, wią zan ki, roz li cze nia, to war
hur tow nia dro biu
współ wła ści ciel fir my/han del na wo za mi i pa sza mi.
Na pod sta wie tych przy kła dów moż na sfor mu ło wać te zę, że he te ro ge -

nicz ność ka te go rii za wo do wych, obej mu ją cych wła ści cie li, jest znacz nie
wyż sza, niż to ma miej sce w przy pad ku ka te go rii sto so wa nych do opi su ról
i po zy cji pra cow ni ków na jem nych. Zja wi sko to moż na uznać za jed ną
z kon se kwen cji wy od ręb nie nia wła ści cie li ja ko osob nej ka te go rii. Sek tor
drob nej wła sno ści sta no wi w pew nym sen sie mi nia tu rę znacz nej czę ści go -
spo dar ki kor po ra cyj nej i od zwier cie dla jej zło żo ność w wy mia rach bran ży,
wzo rów or ga ni za cji i po czę ści ska li fir my. W kil ku na stu ka te go riach ko do -
wych wła ści cie li za wie ra się za tem zróż ni co wa nie zbli żo ne do te go, ja kie
ma miej sce w kil ku set ka te go riach po zo sta łej czę ści kla sy fi ka cji. Jed nym
z efek tów jest he te ro ge nicz ność te go seg men tu.

Ze wzglę du na znacz ną he te ro ge nicz ność „Wła ści cie li skle pów i za kła -
dów ga stro no micz nych” (8115) oraz znacz ny udział tej ka te go rii w gru pie
„Wła ści cie li” (21,6%) zde cy do wa li śmy się na jej roz dzie le nie na 3 od ręb ne
ka te go rie ele men tar ne, obej mu ją ce wła ści cie li skle pów, za kła dów ga stro -
no micz nych i ho te li. Są to na stę pu ją ce ka te go rie:

8610 Wła ści cie le skle pów i pla có wek han dlo wych
8416 Wła ści cie le ho te li i pen sjo na tów
8418 Wła ści cie le re stau ra cji i in nych pla có wek ga stro no micz nych
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Jak wy ni ka z ta be li 4.21, pięć naj czę ściej wy bie ra nych ka te go rii ko do -
wych obej mu je 58,8% wszyst kich wła ści cie li. Wy mie nio ne ka te go rie na le żą
do ze sta wu, któ ry w Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów wpro wa dzo no
w 1978 ro ku. W 1993 ro ku ze staw ten uzu peł nio no, po sze rza jąc mię dzy in -
ny mi gru pę wła ści cie li o no we ka te go rie, sta no wią ce pod gru py ozna czo ne
sym bo la mi 8300 i 8400. 

Pod gru pa 8400 mia ła z za ło że nia obej mo wać za wo dy wła ści cie li, któ re
nie wy stę po wa ły wca le lub wy stę po wa ły rzad ko przed zmia ną sys te mo wą
w 1989 ro ku, po nie waż da ne ob sza ry dzia łal no ści by ły ob słu gi wa ne przez
go spo dar kę upań stwo wio ną. Wśród no wo wpro wa dzo nych ka te go rii naj -
więk szy udział ma ka te go ria 8412 „Wła ści cie le firm kon sul tin go wych i do -
rad czych” (7,3% ca łej gru py wła ści cie li) oraz 8416 „Po zo sta li wła ści cie le
firm w sfe rze usług nie ma te rial nych” (5,9%). In ne za wo dy z tej pod gru py
by ły ko do wa ne rza dziej – nie mniej po zo sta wie nie tych ka te go rii w kla sy fi -
ka cji wy da je się uza sad nio ne.

W 1993 ro ku wpro wa dzo no też pod gru pę 8500 dla iden ty fi ka cji wła ści -
cie li du żych za kła dów pra cy (po wy żej 50 za trud nio nych). Jak wy ni ka z ana -
li zy 14,6 tys. za ko do wa nych za wo dów wła ści ciel fir my po nad 50 pra cow ni -
ków nie po ja wił się ani ra zu. Przy czy ną mo że być za rów no nie chęć tej ka -
te go rii osób do udzia łu w ba da niach, jak też brak w ko do wa nym ma te ria le
in for ma cji o licz bie za trud nia nych pra cow ni ków. Wy da je się, że ka te go ria
8500 z po da nych po wo dów nie oka że się uży tecz na, dla te go zde cy do wa li -
śmy o usu nię ciu jej z kla sy fi ka cji w ogó le.

Osob nej uwa gi wy ma ga pod gru pa „Oso by pro wa dzą ce dzia łal ność
na wła sny ra chu nek” (o sym bo lu 8300). Pod gru pa ta obej mu je tyl ko dwie
ka te go rie, przy czym obie ma ją dość licz ne wska za nia. Ka te go rię „Han dla -
rze ulicz ni, ob woź ni itp.” (8311) wy bie ra no w 2,5% przy pad ków, zaś ka te -
go rię „Ro bot ni cy pra cu ją cy na wła sny ra chu nek” (8312) w 7,1%. Opi sy za -
wo dów ko do wa ne w przy pad ku ostat niej ka te go rii przed sta wio no
w opra co wa niu Sa wiń skie go (2005: ta be la A -10). Z opi sów tych wy ni ka, że
w wie lu przy pad kach cha rak ter wy ko ny wa nej pra cy nie róż ni się od sy tu -
acji, gdy by pra ca mia ła cha rak ter na jem ny. Do ty czy to na przy kład ta kich
ról jak:

kraw co wa/szy cie na ma szy nie
pie lę gniar ka śro do wi sko wo -ro dzin na/opie ka nad cho ry mi w ich do mach
roz no sze nie ga zet re kla mo wych
oso ba re mon tu ją ca miesz ka nia, do my/re mon ty miesz kań, do mów, ma -
lo wa nie, ta pe to wa nie, ukła da nie gla zu ry, pa ne li.
Po wsta je w związ ku z tym py ta nie – czy te go ro dza ju za wo dy po win ny

być ko do wa ne do ka te go rii wła ści cie li? Wy da je się, że klu czo wym ele men -
tem wy róż nia ją cym wła ści cie li jest wła sny warsz tat pra cy w po sta ci fir my.
Fir my, któ ra po sia da od ręb ne za so by, któ rą po ten cjal nie moż na roz bu do -
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wy wać, w ra mach któ rej moż na po wie rzać część za dań do wy ko na nia pra -
cow ni kom. Dys po no wa nie je dy nie wła sną si łą ro bo czą oraz na rzę dziem
pra cy – jak to ma miej sce w przy pad ku ro bot ni ków pra cu ją cych na wła sny
ra chu nek – nie speł nia kry te riów po sia da nia fir my, a tym sa mym by cia
wła ści cie lem. Wy da je się, że pod ję ta w 1993 ro ku de cy zja włą cze nia tej ka -
te go rii do wła ści cie li nie wy trzy ma ła pró by cza su. Dla te go zde cy do wa li -
śmy się, aby z ka te go rii tej w ogó le zre zy gno wać. Ro bot ni cy pra cu ją cy
na wła sny ra chu nek po win ni być ko do wa ni tak, jak ro bot ni cy wy ko nu ją -
cy pra cę na jem ną.

Pró by cza su nie wy trzy ma ła rów nież ka te go ria 8200 obej mu ją ca w SKZ -
-1978 oso by pro wa dzą ce dzia łal ność na za sa dach ajen cyj nych. Roz róż nie -
nie to uzna no za waż ne w okre sie two rze nia Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo -
dów. Obec nie jed nak nie ma ono prak tycz ne go zna cze nia i licz ba za wo -
dów ko do wa nych w tej pod gru pie jest bli ska ze ru. W ce lu zwięk sze nia
przej rzy sto ści kla sy fi ka cji de cy du je my się na re zy gna cję z tej pod gru py za -
wo dów.

Na za koń cze nie oma wia nia ka te go rii wła ści cie li ana li zie pod da my od -
po wie dzi re spon den tów za ko do wa ne do ka te go rii 8416 „Po zo sta li wła ści -
cie le firm w sfe rze usług nie ma te rial nych” (Sa wiń ski 2005: ta be la A -11). Jest
to ka te go ria re zy du al na o dość znacz nym od set ku wska zań (5,9%). Na jej
przy kła dzie zi lu stro wać moż na pro ble my po wsta ją ce pod czas ko do wa nia
za wo dów na le żą cych do gru py wła ści cie li.

W ka te go rii 8416 pew ną część ko do wa nych za wo dów sta no wi dzia łal -
ność na po zio mie pro fe sjo nal nym, wy ko ny wa na jed nak że „na wła sny ra -
chu nek”. Cho dzi tu o za wo dy ta kie, jak:

le karz/przyj mo wa nie pa cjen tów
dzien ni karz/pi sa nie ar ty ku łów
księ go wa/ob li cza nie bi lan sów, po dat ków, wy peł nia nie PIT -ów
na uczy ciel mu zy ki/uczy łem gra nia na in stru men tach
sto ma to log/wła ści ciel pry wat ne go ga bi ne tu/sto ma to lo gia za cho waw -
cza, pro te ty ka.
W tym przy pad ku moż na po słu żyć się tym sa mym kry te rium, któ re zo -

sta ło za pro po no wa ne w przy pad ku ro bot ni ków pra cu ją cych na wła sny
ra chu nek i ko do wać wy mie nio ne za wo dy zgod nie z ich isto tą: le ka rza
do ka te go rii le ka rzy, dzien ni ka rza do dzien ni ka rzy itd. Trud no ści po wsta -
ją w sy tu acji, gdy w opi sie za wo du zo sta ło expli ci te po da ne, że jest wy ko -
ny wa ny w ra mach wła snej fir my (jak w po wyż szym przy kła dzie „sto ma to -
log, wła ści ciel pry wat ne go ga bi ne tu”). Te go ro dza ju za wód na le ży ra czej
po zo sta wić w ka te go rii uzna jąc, że kry te rium wła sno ści warsz ta tu pra cy
jest waż niej sze od ro dza ju i po zio mu wy ma ga nych kwa li fi ka cji i pre dys -
po zy cji.
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4.11 Pod su mo wa nie

W roz dzia le omó wi li śmy naj waż niej sze zmia ny i mo dy fi ka cje wpro wa -
dzo ne do Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów. Zmia ny te po le ga ły na po dzie -
le niu nie któ rych ka te go rii na bar dziej szcze gó ło we, po gru po wa niu ist nie ją -
cych ka te go rii, usu nię ciu z kla sy fi ka cji ka te go rii po ja wia ją cych się spo ra -
dycz nie bądź od po wia da ją cych za wo dom, któ re prze sta ły wy stę po wać
na ryn ku pra cy. Do da no rów nież no we ka te go rie szcze gó ło we, od po wia -
da ją ce ro lom za wo do wym, któ re po ja wi ły się w ostat nich la tach.

Układ i peł ną treść zmo dy fi ko wa nej Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów
za miesz czo no w anek sie A. W ta be li 4.22 po rów nu je my for mal ne wła sno -
ści sta rej i no wej kla sy fi ka cji. Za pro po no wa ne mo dy fi ka cje do pro wa dzi ły
do zmniej sze nia o 140 po zy cji licz by wy od ręb nio nych w kla sy fi ka cji ka te -
go rii szcze gó ło wych, przez co uprosz cze niu ule gła jej struk tu ra.

Ta be la 4.22. Licz ba ka te go rii w no wej (2007) i w do tych cza so wej (1978)
wer sji Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów

Na le ży pod kre ślić, że za pro po no wa ne mo dy fi ka cje Spo łecz nej Kla sy fi -
ka cji Za wo dów nie na ru sza ją jej pier wot ne go kształ tu. Po zwa la ją rów nież
na za cho wa nie do tych cza so wych sym bo li ko do wych, przez co speł nio ny
zo stał wa ru nek za cho wa nia po rów ny wal no ści sym bo li SKZ sto so wa nych
we wcze śniej szych la tach z sym bo la mi i po dzia ła mi sto so wa ny mi w wer sji
z 2007 ro ku.

Więk szość pro po no wa nych roz wią zań nie zmie nia przy na leż no ści za -
wo dów do wiel kich grup za wo do wych. Je dy nym wy jąt kiem jest część sta -
no wisk kie row ni czych, pier wot nie ko do wa nych w wiel kich gru pach 1, 2
oraz 4. W no wej wer sji kla sy fi ka cji wy łą czy li śmy sta no wi ska kie row ni cze
z tych grup prze no sząc je do gru py 1, ozna czo nej sym bo lem 0. Obok ar gu -
men tów teo re tycz nych, o pro po zy cji tej za de cy do wa ły trud no ści z wła ści -
wym kla sy fi ko wa niem wy ko naw ców tych ról w ra mach do stęp nej siat ki
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Po ziom po dzia łu Licz ba ka te go rii
SKZ -2007 

Licz ba ka te go rii
SKZ -1978 

pierw sze go rzę du (wiel kie gru py) 10 10 

dru gie go rzę du 22 30 

trze cie go rzę du 76 99 

czwar te go rzę du (szcze gó ło we ka te go rie ko do we) 291 400 

Łącz na licz ba ka te go rii 399 539



po dzia łów szcze gó ło wych. Wy od ręb nie nie me ne dże rów i kie row ni ków
w po sta ci od ręb nej gru py ob li gu je ko de rów do każ do ra zo we go ze sta wia -
nia udzia łu kie row ni czych ele men tów ro li za wo do wej w sto sun ku
do udzia łu czyn no ści me ry to rycz nych. Do pie ro na tej pod sta wie moż li we
jest pod ję cie de cy zji o za li cze niu da nej ro li za wo do wej do gru py kie row ni -
ków, bądź do jed nej z ka te go rii obej mu ją cych sta no wi ska wy ko naw cze.
Uzna li śmy, że ów do dat ko wy wy si łek ko de rów pro cen to wał bę dzie uzy -
ska niem bar dziej spój nych we wnętrz nie wiel kich grup za wo do wych.

W wie lu frag men tach kla sy fi ka cji znacz nie upro ści li śmy i ujed no li ci li -
śmy za sa dy kla sy fi ko wa nia za wo dów do ka te go rii szcze gó ło wych. Do ko -
na ne zmia ny słu żą mię dzy in ny mi za bez pie cze niu przed sy tu acją, w któ rej
sto pień szcze gó ło wo ści uzy ska nych od re spon den ta in for ma cji na te mat
za wo du de cy du je o wy bo rze ka te go rii ko do wej od po wia da ją cej za wo dom
wy żej lub ni żej umiej sco wio nym w prze strze ni spo łecz nej. Unik nie się
w ten spo sób nie bez pie czeń stwa po wsta nia ar te fak tów ba daw czych, po le -
ga ją cych na przy kład na po zor nym ge ne ro wa niu ru chli wo ści w ana li zach
nad ru chli wo ścią spo łecz ną wy łącz nie na sku tek sto so wa nia nie wła ści wych
ka te go rii ko do wych.
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Ka zi mierz M. Słom czyń ski

Roz dział 5. 

SKA LE ZA WO DÓW WE DŁUG 
WY MO GÓW KWA LI FI KA CYJ NYCH,

ZŁO ŻO NO ŚCI PRA CY, 
WY NA GRO DZE NIA MA TE RIAL NE GO

I PRE STI ŻU 

Acz kol wiek w wie lu ana li zach em pi rycz nych z za kre su so cjo lo gii klas
i warstw spo łecz nych ba da cze po słu gu ją się in dek sa mi (ska la mi) po zy cji
za wo do wej, dwie pod sta wo we kwe stie teo re tycz ne na dal po zo sta ją otwar -
te: ja kie wy mia ry po zy cji za wo do wej po win ny być wzię te pod uwa gę
i na ja kim po zio mie szcze gó ło wo ści. W roz dzia le tym za pro po nu je my uję -
cie po zy cji za wo do wej w czte rech wy mia rach: (i) wy mo gów kwa li fi ka cyj -
nych, (ii) zło żo no ści pra cy, (iii) wy na gro dze nia ma te rial ne go i (iv) pre sti żu.
Zgod nie z kla sycz ny mi już su ge stia mi Jack so na i Cur ti sa (1968), wy mo gi
kwa li fi ka cyj ne, zło żo ność pra cy, wy na gro dze nie ma te rial ne i pre stiż bę -
dzie my trak to wać ja ko kon struk ty – zmien ne syn te tycz ne in fe ro wa ne bądź
z ze sta wu wła ści wych wskaź ni ków, bądź ze zbior czych miar. Gdzie to moż -
li we, do ich kon struk cji bę dzie my sto so wać naj niż szy sto pień agre ga cji
Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów.

Teo re tycz ne uza sad nie nie wy bo ru tych skal czy tel nik znaj dzie w roz dzia -
le pierw szym. Tu taj po wtó rzy my tyl ko, że ska le wy mo gów kwa li fi ka cyj nych
i zło żo no ści pra cy in for mu ją o czyn ni kach do ty czą cych na kła dów, ja kie
zwy kle jed nost ki po no szą w pro ce sie przy go to wa nia do ról za wo do wych
i w pro ce sie wy ko ny wa nia tych ról. Trze ba pod kre ślić, że nie są to zmien ne
cha rak te ry zu ją ce jed nost ki – po szcze gól nych pra cow ni ków – a zmien ne
cha rak te ry zu ją ce ro le za wo do we ja ko ta kie. To sa mo zresz tą do ty czy wy na -
gro dze nia ma te rial ne go i pre sti żu za wo do we go – dwóch zmien nych, któ re
zwy kle iden ty fi ko wa ne są ja ko na gro dy za peł nie nie ról za wo do wych. 



5.1 Ska la wy mo gów kwa li fi ka cyj nych

W pier wot nej wer sji (Słom czyń ski 1983) pod sta wą kon struk cji ska li wy -
mo gów kwa li fi ka cyj nych by ło usta le nie dla ka te go rii Spo łecz nej Kla sy fi ka -
cji Za wo dów z naj bar dziej szcze gó ło we go po zio mu war to ści trzech zmien -
nych: ogól ne go roz wo ju edu ka cyj ne go, „spe cjal nych” kwa li fi ka cji za wo do -
wych i po żą da ne go po zio mu wy kształ ce nia for mal ne go. Dwie pierw sze
spo śród tych zmien nych – ogól ne go roz wo ju edu ka cyj ne go i spe cjal nych
kwa li fi ka cji za wo do wych – zo sta ły okre ślo ne po przez do sto so wa nie ko -
dów z ame ry kań skie go Dic tio na ry of Oc cu pa tio nal Ti tles (US De part ment
of La bor 1965 i obec na wer sja elek tro nicz na) do ka te go rii pol skiej kla sy fi -
ka cji za wo dów. Trze cia zmien na – po żą da ne go wy kształ ce nia for mal ne go
– po cho dzi z ma te ria łów pol skich.

In deks ogól ne go roz wo ju edu ka cyj ne go (Ge ne ral Edu ca tio nal De ve lop -
ment – GED) mie rzy to, na ja kim po zio mie wie dzy w da nym za wo dzie uży -
wa się ope ra cji lo gicz nych i aryt me tycz nych, oraz wy ko rzy stu je się kon -
struk cje ję zy ko we (czy ta nia i pi sa nia) nie za leż nie od te go, czy te umie jęt no -
ści uzy sku je się w try bie wy kształ ce nia for mal ne go czy prak ty ki. Na naj niż -
szym po zio mie za kła da się, że po ziom wie dzy i za sób umie jęt no ści jest mi -
ni mal ny – od po wia da wy mo gom w po cząt ko wych kla sach szko ły pod sta -
wo wej. Wszak że na ska li dzie się ciopunk to wej już po ziom na stęp ny okre -
ślo ny jest przez: (a) umie jęt ność do da wa nia, odej mo wa nia, mno że nia
i dzie le nia liczb cał ko wi tych i dzie sięt nych, (b) ro zu mie nie in struk cji i po -
le ceń za wie ra ją cych co naj mniej dwa za leż ne od sie bie kro ki, oraz (c) po -
słu gi wa nie się w mo wie i pi śmie co naj mniej dwu i pół ty sią ca mi słów. Dal -
sze po zio my zwięk sza ją wy mo gi w za kre sie ma te ma ty ki, na uko we go pod -
cho dze nia do ota cza ją cej rze czy wi sto ści, oraz uży wa ne go ję zy ka. Na naj -
wyż szym po zio mie wy ma ga na jest wie dza z al ge bry i geo me trii – lub sta ty -
sty ki – na po zio mie wstęp nych przed mio tów uni wer sy tec kich, zna jo mość
za sad na uk de duk cyj nych i in duk cyj nych, a tak że umie jęt ność wy ra ża nia
się na pi śmie w for mie zwię złych ra por tów. 

Spe cjal ne kwa li fi ka cje za wo do we (Spe cial Vo ca tio nal Tra ining – SVT)
od no szą się do cza su po trzeb ne go, aby da ny za wód wy ko ny wać spraw nie,
co obej mu je rów nież okres przy go to wa nia się do da nej ro li za wo do wej
w sys te mie szkol nym. 

Po zio my SVT są na stę pu ją ce:
1. Pra ca prak tycz nie nie wy ma ga przy go to wa nia.
2. Przy go to wa nie obej mu je tyl ko krót kie, ust ne przy ucze nie.
3. Wy ma ga ne jest przy ucze nie trwa ją ce do jed ne go mie sią ca. 
4. Przy ucze nie trwa od 1 do 3 mie się cy. 
5. Okres przy go to waw czy do spraw ne go wy ko ny wa nia czyn no ści za -

wo do wych wy no si od 3 mie się cy do pół ro ku.
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6. Okres przy go to waw czy do spraw ne go wy ko ny wa nia czyn no ści za -
wo do wych wy no si od pół ro ku do ro ku.

7. Okres przy go to waw czy do spraw ne go wy ko ny wa nia czyn no ści za -
wo do wych wy no si od ro ku do dwóch lat.

8. Przy go to wa nie do za wo du od po wia da okre so wi trwa nia na uki
w szko le za wo do wej, od 2 do 4 lat.

9. Przy go to wa nie do wy ko ny wa nia za wo du trwa od 4 do 10 lat.
10. Przy go to wa nie do wy ko ny wa nia za wo du trwa po nad 10 lat.
Już w po cząt kach so cjo lo gicz ne go za sto so wa nia kon struk tów GED

i SVT, ich war to ści przy pi sa no ka te go riom ame ry kań skiej kla sy fi ka cji za wo -
dów (Tem me 1975). W pier wot nej wer sji kon struk cji pol skiej ska li wy mo -
gów kwa li fi ka cyj nych po słu żo no się klu czem przej ścia z kla sy fi ka cji ame ry -
kań skiej na Spo łecz ną Kla sy fi ka cję Za wo dów z 1978 ro ku. Ko dy te zo sta ły
wy ko rzy sta ne w bu do wie syn te tycz ne go wskaź ni ka.

Trze cia zmien na – po żą da ne go po zio mu wy kształ ce nia for mal ne go
– w ory gi nal nej wer sji po cho dzi ła z kla sy fi ka cji uży tych w la tach 1970–1980
do spi su ka dro we go GUS. W ma te ria łach z tych spi sów wy róż nio no po -
szcze gól ne gru py za wo dów, któ re wy ma ga ją okre ślo ne go po zio mu wy -
kształ ce nia. I tak 122 za wo dy zo sta ły skla sy fi ko wa ne na po zio mie wy kształ -
ce nia wyż sze go, 63 – na po zio mie wy kształ ce nia śred nie go, a 168 – na po -
zio mie wy kształ ce nia za sad ni cze go za wo do we go, przyj mu jąc do dat ko wo,
że znacz na część za wo dów wy ma ga je dy nie wy kształ ce nia pod sta wo we go.
Obec nie Kla sy fi ka cja Za wo dów Szkol nic twa Za wo do we go, sta no wią ca za -
łącz nik do roz po rzą dze nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu z dnia 18
kwiet nia 2002 ro ku, pre cy zu je po żą da ne po zio my wy kształ ce nia dla wie lu
za wo dów szcze gó ło wych. W kon struk cji ska li pre zen to wa nej w Za łącz ni ku
5.1 do te go roz dzia łu czę ścio wo wy ko rzy sta no te ma te ria ły. Wy ko rzy sta no
tak że po dział za wo dów we dług Kla sy fi ka cji Za wo dów i Spe cjal no ści, wpro -
wa dzo nej roz po rzą dze niem Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy z dnia 8 grud nia
2004 ro ku, w któ rej – zgod nie z Mię dzy na ro do wą Kla sy fi ka cją Stan dar dów
Edu ka cyj nych (In ter na tio nal Stan dard Clas si fi ca tion of Edu ca tion,
UNESCO 1997) – wy róż nia się czte ry po zio my kwa li fi ka cyj ne, od po zio mu
stu diów wyż szych do po zio mu uzy ski wa ne go w szko le pod sta wo wej. 

W cią gu ostat nich dwu dzie stu kil ku lat za sad ni cza struk tu ra wy mo gów
kwa li fi ka cyj nych ka te go rii uwzględ nio nych w Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za -
wo dów nie ule gła zmia nie – tak, jak nie ule gły zmia nie po zio my kwa li fi ka -
cyj ne za wo dów uwzględ nio nych w Stan dar do wej Mię dzy na ro do wej Kla sy -
fi ka cji Za wo dów ISCO -88. Dla te go też ska la pre zen to wa na w tej książ ce jest
tyl ko mo dy fi ka cją ska li ory gi nal nej (Słom czyń ski 1983: Za łącz nik, s. 141-
146) – mo dy fi ka cją wy ni ka ją cą z agre ga cji i do da nia no wych ka te go rii
w SKZ -2007. Dla stwo rze nia zmien nej syn te tycz nej za sto so wa li śmy ory gi -
nal ne rów na nie re gre sji:
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WYK = – 16,4 + 4,1 GED + 4,0 SVT + 6,1 PKW 
gdzie WYK = es ty mo wa ne war to ści ska li wy mo gów kwa li fi ka cyj nych, GED
= po zio my ogól ne go roz wo ju edu ka cyj ne go (od 1 do 10), SVT = po zio my
spe cjal nych kwa li fi ka cji za wo do wych (od 1 do 10), oraz PKW = po zio my
po żą da ne go wy kształ ce nia for mal ne go (od 1 do 4). Choć teo re tycz nie war -
to ści tej ska li prze bie ga ją od -2 do 89,0, prak tycz nie – po za okrą gle niach
do liczb cał ko wi tych – war tość dol na jest wyż sza, wy no si 6, a gór na po zo -
sta je na tym sa mym, teo re tycz nie moż li wym naj wyż szym po zio mie, wy no -
szą cym 89. Trze ba przy tym do dać, że war to ści ska li ory gi nal nie zo sta ły
stwo rzo ne tyl ko dla trzy cy fro wych grup SKZ, we wnątrz nich nie prze wi dy -
wa no zróż ni co wa nia. Ze wzglę du na wpro wa dzo ną agre ga cję i nie zbęd ne
po praw ki, w ska li po da nej w tej pra cy – por. Za łącz nik 5.1, ko lum na 1 – nie -
kie dy wpro wa dzo no we wnętrz ne zróż ni co wa nie grup trzy cy fro wych. 

Ogól nie rzecz bio rąc, na ska li wy mo gów kwa li fi ka cyj nych naj wyż sze
po zy cje zaj mu ją za wo dy wyż szych kadr kie row ni czych w ad mi ni stra cji
pań stwo wej i sa mo rzą do wej, wyż szych kadr woj ska i po li cji, wyż szych kadr
me na dżer skich, oraz nie któ re za wo dy za li cza ne do gru py spe cja li stów
– praw ni cy, le ka rze, ar chi tek ci. Naj niż sze po zy cje przy pa da ją nie któ rym za -
wo dom, za li cza nym do ka te go rii ro bot ni ków nie wy kwa li fi ko wa nych, jak
goń cy, sa lo we, ste ry li za to rzy na rzę dzi szpi tal nych czy nie któ rzy pra cow ni -
cy usług, a tak że po mo ce do mo we.

5.2 Ska la zło żo no ści pra cy

W tej czę ści roz dzia łu zo sta ną wy ja śnio ne pod sta wy kon struk cji ska li
zło żo no ści pra cy. W wy ja śnie niu tym wy ko rzy stu je my do ro bek w tym za -
kre sie, a w szcze gól no ści pra cę Słom czyń skie go i Kac pro wicz (1979). Ba da -
cze ci ja ko punkt wyj ścia wy ko rzy sta li na stę pu ją cą uwa gę We so łow skie go:
„Ba da nie nad trud no ścią prac obej mu je kil ka syn te tycz nych czyn ni ków
[...]. Naj waż niej szym jed nak ele men tem [...] jest zło żo ność pra cy, któ ra [...]
od po wia da kom plek so we mu zja wi sku stop nia kwa li fi ka cji po trzeb nych
do wy ko na nia okre ślo nej pra cy. Po nie waż wszyst kie syn te tycz ne czyn ni ki
mo gą być uję te od dziel nie, więc ba da nia nad czyn ni kiem pierw szym, tzn.
zło żo no ścią pra cy – mo gą być pod sta wą do stwo rze nia hie rar chii za wo -
dów [...].” (We so łow ski 1970: 29).

W cy to wa nym tek ście wska za no, że „zło żo ność pra cy” na le ży do czyn ni -
ków syn te tycz nych, a więc za wie ra w so bie zmien ne szcze gó ło we, któ re są
ze so bą po wią za ne. Spe cy fi ka cja i spo sób ana li zy zmien nych szcze gó ło -
wych przy bie ra róż ną po stać w za leż no ści od przy ję te go sche ma tu ana li zy.
Bę dzie my się tu taj po słu gi wać sche ma tem zna nym pod na zwą „Lu dzie
– Sym bo le – Przed mio ty” (Wi ley 1969: 13–21; Kohn 1969, 1977). Sche mat
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ten zo stał pier wot nie opra co wa ny przez spe cja li stów z za kre su ana li zy pra -
cy (Fi ne i He inz 1958). War to tu przy to czyć sło wa au to rów z Mi chi gan Su -
rvey Re se arch Cen ter na wią zu ją ce do te go sche ma tu: „Stwier dzi li śmy, że
jed nym z naj bar dziej owoc nych roz róż nień [...] jest roz róż nie nie po mię dzy
pra cą z sym bo la mi, z ludź mi i z rze cza mi” (Ro bin son 1969: 402). To roz róż -
nie nie by ło też uży wa ne w kla sycz nych już dziś stu diach na te mat wy bo ru
za wo dów (Ro sen berg 1957). Jest ono pod sta wą do po dzia łu za wo dów
w ame ry kań skim słow ni ku za wo dów – Dic tio na ry of Oc cu pa tio nal Ti tles
(U.S. De part ment of La bor 1965), któ ry obec nie po sia da swą wer sję elek tro -
nicz ną. 

Przed sta wi my tu za sad ni cze za ło że nia te go sche ma tu, a na stęp nie je go
ope ra cjo na li za cję wy ko rzy sta ną w na szych ba da niach.

W oma wia nym sche ma cie przyj mu je się wyj ścio we za ło że nie, że to
wszyst ko, co pra cow ni cy wy ko nu ją w ra mach peł nie nia swo ich ról za wo -
do wych, mo że być opi sa ne w ka te go riach za cho wań od nie sio nych do lu -
dzi, sym bo li i przed mio tów. Opi sać da ną pra cę, to – in ny mi sło wy – wska -
zać skła do we czyn no ści do ty czą ce kon tak tów in ter per so nal nych, prze twa -
rza nia in for ma cji oraz wy sił ku fi zycz ne go. „Lu dzie”, „sym bo le” i „przed mio -
ty” sta no wią na zwy trzech od dziel nych wy mia rów de skryp cji pra cy. 

Za kła da się, że w każ dym z trzech wy mia rów moż na wy róż nić wie le
szcze bli zło żo no ści czyn no ści ro bo czych. W opra co wa niu tym szcze ble
w każ dym roz pa try wa nym wy mia rze zo sta ły prze ję te, z drob ny mi mo dy fi -
ka cja mi i uzu peł nie nia mi, z prac Koh na (1969, 1977). Licz by iden ty fi ku ją ce
po zio my zło żo no ści pra cy czyn no ści ro bo czych po trak to wa no – tak sa mo
jak we wszyst kich do tych cza so wych ana li zach – ja ko war to ści zmien nych
in ter wa ło wych. 

W wy mia rze kon tak tów z ludź mi naj niż szy szcze bel to przyj mo wa nie
pro stych po le ceń, co i jak na le ży wy ko nać (po ziom 1), a naj wyż szy szcze -
bel sta no wią czyn no ści zwią za ne z od dzia ły wa niem na ta kie ce chy jed no -
stek, któ re okre śla ją ich oso bo wość (po ziom 9). Ska la przed sta wia się na -
stę pu ją co.

1. Bie żą ca ob słu ga – obej mu je wszyst kie te czyn no ści, któ re są bez po -
śred nią i zru ty ni zo wa ną re ak cją na po trze by lub ży cze nia in nych osób.
W za kres wcho dzi tu od bie ra nie po le ceń od prze ło żo nych, przyj mo wa nie
zle ceń od klien tów, zgła sza nie i przyj mo wa nie na praw, a tak że sprze da wa -
nie to wa rów, kon takt z do staw ca mi i in ne te go ty pu. 

2. Od bie ra nie in struk cji po moc ni czych. Udzie la nie po mo cy w ta kich za -
da niach, któ rych spo sób wy ko na nia jest ści śle okre ślo ny. Są to naj prost sze
for my ko ope ra cji w ma łych ze spo łach ro bo czych. Naj waż niej szą ce chą tej
ka te go rii jest to, że miesz czą się tu wszyst kie te czyn no ści, któ rych wy ko na -
nie uza leż nio ne jest od de cy zji in nych osób, a jed nost ka wy ko nu ją ca te
czyn no ści jest na sta wio na na od biór po le ceń. 
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3. Pro ste po ro zu mie wa nie się – prze ka zy wa nie lub wy mia na pro stych in -
for ma cji. Kon tak ty in ter per so nal ne krót ko trwa łe i o wą skim za kre sie spraw,
któ rych do ty czą. Cho dzi tu o ta kie zru ty ni zo wa ne czyn no ści, któ rych wy ko -
na nie za le ży od otrzy ma nej in for ma cji, a wy ko na nie na stęp nej czyn no ści
jest po dej mo wa ne w wy ni ku uzgod nie nia, a więc no wych in for ma cji. 

4. Prze ko ny wa nie – wy wie ra nie ta kie go wpły wu na in nych, któ ry przy -
no si ko rzy ści wy ko ny wa nej pra cy. Bie żą ce po ucza nie pra cow ni ków w za -
kre sie ich czyn no ści za wo do wych i obo wiąz ków pra cow ni czych. Prze ka zy -
wa nie po le ceń w trak cie pra cy i przed sta wia nie zru ty ni zo wa nych roz wią -
zań w ra zie po ja wie nia się kon flik tów mię dzy pra cow ni ka mi. 

5. Pro ste kon tro lo wa nie pra cy in nych po le ga ją ce na bez po śred nich, ale
krót ko trwa łych kon tak tach z pra cow ni ka mi, któ rzy ma ją już z gó ry usta lo -
ne za da nia ro bo cze. W za kres wcho dzi tu tak że in spek cja sta no wisk pra cy
we względ nie pro stym za kre sie. 

6. Nad zo ro wa nie – okre śla nie i in ter pre ta cja ope ra cji ro bo czych. Usta la -
nie obo wiąz ków dla każ de go pra cow ni ka i utrzy my wa nie po praw nych sto -
sun ków w gru pie ro bo czej. Wy da wa nie pra cow ni kom po le ceń i dys po zy -
cji do ty czą cych wy ko ny wa nych przez nich czyn no ści, przy dział pra cy i roz -
li cza nie wy ko na nych za dań. Ta ka te go ria jest bar dziej zwią za na ze sta no wi -
skiem niż z za wo dem. 

7. In stru owa nie – na ucza nie in dy wi du al nych osób lub ca łych ze spo łów
po przez wy ja śnia nie, po ka zy wa nie i do zo ro wa ną prak ty kę. Udzie la nie
kon sul ta cji tech nicz nych w opar ciu o wie dzę fa cho wą, a tak że kon tro lo wa -
nie wie dzy fa cho wej in nych osób. Wie dza fa cho wa mo że do ty czyć spraw
nie tyl ko tech nicz nych, ale i eko no micz nych czy or ga ni za cyj nych. Jej prze -
ka zy wa nie i kon tro la mo gą się od by wać za rów no po przez kon tak ty bez po -
śred nie, jak i po śred nie.

8. Oma wia nie z ele men ta mi ne go cja cji. Ta ka wy mia na my śli, in for ma cji
i opi nii, któ ra pro wa dzi do okre śle nia pro gra mów ro bo czych lub do usta -
le nia wspól nych wnio sków. Na le ży tu tak że udział w ze bra niach i kon fe -
ren cjach po świę co nych usta la niu pla nów i kie run ków dzia łal no ści przed -
się biorstw i in nych za kła dów pra cy. Wy ma ga przed sta wie nia swo ich opi nii
wo bec in nych osób.

9. Ca ło ścio wy kon takt z ludź mi w ce lu udzie la nia im po rad i kon sul ta cji
ze wzglę du na pro ble my, któ re mo gą być roz wią zy wa ne za po mo cą środ -
ków praw nych, na uko wych i in nych in te lek tu al nych. Wy so ki sto pień wy -
ko rzy sta nia tych pro fe sjo nal nych umie jęt no ści, któ re z za ło że nia słu żą jaw -
ne mu lub ukry te mu wpły wa niu na po stę po wa nie in nych lu dzi.

Za war to ści eks tre mal ne zło żo no ści pra cy w dru gim wy mia rze, a więc
z sym bo la mi, uwa ża się – z jed nej stro ny – per cep cję sy gna łów, któ rych zro -
zu mie nie wy ma ga mi ni mal ne go wy sił ku in te lek tu al ne go (po ziom 1),
a z dru giej – two rze nie no wych idei i uj mo wa nie ich w ory gi nal nej for mie
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(po ziom 8). Uwzględ nio no też sy tu ację, w któ rej wy ko ny wa nie pra cy w za -
sa dzie nie wy ma ga ope ro wa nia sym bo la mi (po ziom 0). Ska la w szcze gó ło -
wej po sta ci obej mu je na stę pu ją ce po zio my. 

0. Brak kon tak tu lub mi ni mal ny kon takt z sym bo la mi w cza sie pra cy.
1. Po rów ny wa nie – oce na ła two po rów ny wal nych lub cząst ko wych cha -

rak te ry styk w ce lu usta le nia, w ja kim stop niu są one po dob ne w sto sun ku
do za da nych stan dar dów. Zna ko wa nie przed mio tów, spraw dza nie kwi tów,
kon tro la bi le tów mo gą być przy kła da mi czyn no ści wcho dzą cych do tej ka -
te go rii.

2. Prze pi sy wa nie da nych oraz czy ta nie in struk cji. Wy ko ny wa nie naj -
prost szych ope ra cji aryt me tycz nych, któ rych wy nik jest bez po śred nio wy -
ko rzy sty wa ny. W za kres tych czyn no ści wcho dzi tak że na no sze nie in for ma -
cji na fak tu ry, pod li cza nie po zy cji licz bo wych, wpi sy wa nie da nych w ru bry -
ki i in ne te go ty pu dzia ła nia. 

3. Ob li cza nie – wy ko ny wa nie aryt me tycz nych ope ra cji i spo rzą dza nie
ra por tów. Bie żą ca spra woz daw czość po le ga ją ca na ze sta wia niu da nych
w przy ję tej z gó ry for mie. Od czy ty wa nie po mia rów i zwią za ne z nim pro -
ste ope ra cje aryt me tycz ne.

4. Prze twa rza nie da nych w stan dar do wy, z gó ry za da ny spo sób. Spo rzą -
dza nie ra por tów wy ma ga ją ce czer pa nia pro stych in for ma cji z nie za leż nych
źró deł i ich ze sta wia nie. Ko rzy sta nie z pro stych ry sun ków tech nicz nych,
aby tę in for ma cję użyć w prak ty ce. 

5. Kom pi lo wa nie – zbie ra nie, kla sy fi ko wa nie lub łą cze nie w ca łość in -
for ma cji do ty czą cych lu dzi, da nych i przed mio tów. Przy go to wy wa nie ra -
por tów i wy ko ny wa nie za le co nych czyn no ści w za leż no ści od in for ma cji
naj czę ściej otrzy my wa nej. Sto so wa nie stan dar do wych me tod kon tro li, aby
usta lić zgod ność ze wzor cem. Prze glą da nie li te ra tu ry fa cho wej. 

6. Ana li zo wa nie – spraw dza nie i oce na da nych. Pro po no wa nie al ter na -
tyw nych roz wią zań w za leż no ści od wy da nej oce ny. Mo dy fi ka cja i ada pta -
cja ist nie ją cych pla nów. Czyn no ści te mo gą wy ma gać wzię cia pod uwa gę
róż nych źró deł da nych, a ich głów nym efek tem jest dzia łal ność spra woz -
daw cza i pla ni stycz na. 

7. Ko or dy no wa nie – okre śla nie cza su, miej sca i ko lej no ści ope ra cji, któ -
re mo gą być pod ję te na pod sta wie ana li zy da nych. De cy do wa nie, w ja kim
stop niu po ja wi ły się pro ble my wy ma ga ją ce no wych roz wią zań. Po szu ki wa -
nie no wych roz wią zań w róż nych źró dłach i ich syn chro ni za cja opar ta
na wie dzy fa cho wej.

8. Syn te ty zo wa nie – opra co wy wa nie da nych pro wa dzą ce do od kry cia
no wych fak tów lub no wej ich in ter pre ta cji. Do star cza nie no wych ujęć ist -
nie ją cych pro ble mów. Do star cza nie no wych idei, two rze nie no wych idei.
Czyn no ści te opar te są nie tyl ko na wy ko rzy sty wa niu ist nie ją cej wie dzy, ale
na jej wzbo ga ca niu i twór czym do niej sto sun ku.
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Bio rąc pod uwa gę trze ci wy miar – kon tak tów z przed mio ta mi – prze no -
sze nie cię ża rów bez uży wa nia ja kie go kol wiek sprzę tu po moc ni cze go utoż -
sa mia ne jest ze szcze blem naj niż szym (po ziom 1), zaś pre cy zyj ną ob rób kę
obiek tu ma te rial ne go za po mo cą kom plek so wych urzą dzeń iden ty fi ku je
się ze szcze blem naj wyż szym (po ziom 8). Wpro wa dza się też do dat ko wy
szcze bel dla tych sy tu acji, w któ rych w pra cy brak jest istot nych kon tak tów
z przed mio ta mi, głów nie dla te go, iż są one de le go wa ne do pod wład nych
(po ziom 9). Tak więc, w ra mach ska li kon tak tów z przed mio ta mi wy róż nio -
no 9 na stę pu ją cych po zio mów.

1. Pro sta pra ca ręcz na. Po słu gi wa nie się nie skom pli ko wa ny mi na rzę -
dzia mi, wpro wa dza nie w ruch ma te ria łu lub prze no sze nie go. Nie wiel ki
udział de cy zji w wy bo rze od po wied nie go na rzę dzia lub ma te ria łu. W za -
kres wcho dzą ta kie czyn no ści, jak sprzą ta nie, ma lo wa nie, ła do wa nie, prze -
su wa nie i in ne o po dob nym stop niu zło żo no ści. 

2. Pra ca ręcz na po le ga ją ca na ma ni pu lo wa niu ma te ria łem. Wsta wia nie
i usu wa nie ma te ria łu, ope ro wa nie nim przy ma szy nie lub urzą dze niu, któ -
re jest ob słu gi wa ne przez in nych. Pra ca po wta rza na, o krót kim cza sie trwa -
nia. Obej mu je ona ta kie czyn no ści, jak wa że nie i mie rze nie to wa ru, czyn no -
ści przy go to waw cze przy ob rób ce ma te ria łu, do pa so wy wa nie de ta li
do mon ta żu, łą cze nie ele men tów wy ro bu za po mo cą ma szy ny. 

3. Bie żą ca ob słu ga ma szyn i in nych urzą dzeń po zo sta ją cych w dłu gim
cy klu funk cjo no wa nia. Za pew nie nie do pły wu ma te ria łu do ma szy ny lub
urzą dze nia i wy łą cza nie te go sprzę tu tech nicz ne go w przy pad ku stwier dze -
nia nie pra wi dło wo ści je go funk cjo no wa nia. Brak swo bo dy de cy zji w do bo -
rze środ ków ma te rial nych, ale ko niecz ność ro ze zna nia w ze spo le czyn ni -
ków, któ re pro wa dzą do pra wi dło we go wy ko na nia za da nia. 

4. Ma ni pu lo wa nie – pra ca za po mo cą rąk i na rzę dzi po zo sta wia ją ca swo -
bo dę do ty czą cą spo so bu wy ko ny wa nia czyn no ści. W za kres wcho dzą tu
czyn no ści re mon to we za po mo cą na rzę dzi ob słu gi wa nych ręcz nie, kon ser -
wa cja ma szyn i urzą dzeń po le ga ją ca głów nie na czysz cze niu i sma ro wa niu
oraz usu wa niu bie żą cych drob nych uste rek, a tak że ob rób ka me ta li, drze -
wa i pla sti ku za po mo cą na rzę dzi ob słu gi wa nych ręcz nie i pro ste go sprzę -
tu tech nicz ne go. 

5. Kon tro la pra cy ma szyn i urzą dzeń wy ma ga ją cych pro ste go ste ro -
wa nia. Uru cha mia nie, bie żą ca ob słu ga i za trzy my wa nie sprzę tu tech nicz -
ne go słu żą ce go do pro duk cji obiek tów ma te rial nych lub trans por tu rze -
czy, zwie rząt czy lu dzi. Kon tro la sta nu ma szyn i urzą dzeń za po mo cą
apa ra tu ry po mia ro wej, ob ser wa cja wskaź ni ków w apa ra tu rze po mia ro -
wej dla re gu la cji pra cy sprzę tu tech nicz ne go, pro wa dze nie wszel kich
po jaz dów trans por to wych i in ne te go ro dza ju czyn no ści. Usta wiacz ma -
szyn, ope ra tor cięż kie go sprzę tu, kie row ca – to ty po we za wo dy dla tej
ka te go rii. 
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6. Kon tro la pra cy ma szyn i urzą dzeń wy ma ga ją cych zło żo ne go ste ro wa -
nia. Uru cha mia nie lub ob słu ga ma szyn i in nych urzą dzeń prze zna czo nych
do wy twa rza nia okre ślo nych obiek tów ma te rial nych. Czyn no ści te wy ma -
ga ją przy sto so wy wa nia sprzę tu tech nicz ne go do ob ra bia nych ma te ria łów
lub szcze gól nych ma ni pu la cji sa my mi ma te ria ła mi. Kon tro la pra cy ma szyn
i urzą dzeń opar ta na wy ko rzy sty wa niu wy ni ków apa ra tu ry po mia ro wej. 

7. Wy ko ny wa nie pre cy zyj nych za dań, w któ rych pra cow nik mo że wy ka -
zać się in wen cją w za kre sie do bo ru przy rzą dów i ma te ria łów. Pra ce te wy -
ma ga ją sta ran no ści i oce ny, w ja kim stop niu zo sta ły osią gnię te wy ma ga ne
stan dar dy. W za kres tych prac wcho dzi na przy kład spo rzą dza nie mo de li
ba daw czych, spraw dza nie funk cjo no wa nia apa ra tu ry w róż nych wa run -
kach, ob słu ga względ nie skom pli ko wa ne go sprzę tu tech nicz ne go i in ne te -
go ty pu. 

8. Przy go to wy wa nie ma szyn i in nych urzą dzeń, a tak że ma te ria łów
do peł nie nia przez nie wła ści wych funk cji w pro ce sie pro duk cyj nym. Pra -
ce te od zna cza ją się du żą moż li wo ścią swo bo dy w za kre sie do bo ru wszyst -
kich środ ków ma te rial nych. Ma my tu na uwa dze przede wszyst kim tych
pra cow ni ków, któ rzy ob słu gu ją zróż ni co wa ny sprzęt tech nicz ny lub też za -
pew nia ją spraw ność ma szyn i urzą dzeń dla współ pra cow ni ków i pod wład -
nych. Brak istot ne go kon tak tu z przed mio ta mi w cza sie pra cy. 

Nie wcho dząc szcze gó ło wo w kwe stie de cy zji do ty czą cych licz by szcze -
bli zło żo no ści pra cy da ją cych się wy róż nić w po szcze gól nych wy mia rach,
chce my zwró cić uwa gę na pod sta wo we za ło że nie ich kon struk cji, a mia no -
wi cie – że dla każ dej kon kret nej pra cy wy ni ka ją cej z ca ło kształ tu ro li za wo -
do wej je den szcze bel w okre ślo nym wy mia rze uwa ża ny jest za wła ści wy.
Wy zna cza się go na pod sta wie ze spo łów czyn no ści naj bar dziej cha rak te ry -
stycz nych dla da ne go ro dza ju pra cy. W su mie więc, opi sa nie ogól nej zło żo -
no ści pra cy po le ga na po da niu trzech war to ści, z któ rych każ da iden ty fi ku -
je szcze bel zło żo no ści pra cy w okre ślo nym wy mia rze.

W ory gi nal nej wer sji (Słom czyń ski i Kac pro wicz 1979), do wy zna cze nia
war to ści trzech skal – zło żo no ści pra cy z ludź mi, sym bo la mi i przed mio ta -
mi – dla każ dej z ka te go rii Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów po słu żo no się
róż no rod ny mi ma te ria ła mi. W pro ce sie ko do wa nia wy ko rzy sta no opi sy ty -
po wych dla po szcze gól nych ka te go rii za wo do wych czyn no ści ro bo czych,
za war te w ha słach Sys te ma tycz ne go słow ni ka za wo dów (Głów ny Urząd
Sta ty stycz ny 1970), ta ry fi ka to rach bran żo wych i „fo to gra fiach sta no wisk ro -
bo czych”, czy w wy ja śnie niach En cy klo pe dycz ne go prze wod ni ka: za wo dy
i spe cjal no ści w szkol nic twie za wo do wym (Pań stwo we Wy daw nic two Na -
uko we 1973). Osta tecz ne ko do wa nie opar te by ło na wy ni kach uzy ska nych
z: (i) wstęp ne go ko do wa nia wszyst kich ka te go rii Spo łecz nej Kla sy fi ka cji
Za wo dów, prze pro wa dzo ne go przez trzech spe cja li stów, (ii) prze nie sie nia
sym bo li ana lo gicz ne go ko du z ka te go rii Dic tio na ry of Oc cu pa tio nal Ti tles
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(U.S. De part ment of La bor 1965) na na sze ka te go rie, oraz (iii) eks per tyz fa -
chow ców z za kre su ana li zy pra cy, ja kie zo sta ły spe cjal nie wy ko na ne dla
nie któ rych ka te go rii. 

No wa wer sja Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów -2007 wy ma ga ła sze re gu
mo dy fi ka cji, w tym przy pi sa nia war to ści skal do no wych ka te go rii, oraz
„uśred nie nia” sta rych ko dów, gdy w no wej kla sy fi ka cji do ko na no agre ga cji
grup za wo do wych. Na pod sta wie ko dów do ty czą cych zło żo no ści pra cy
z ludź mi, sym bo la mi i przed mio ta mi skon stru owa no ogól ny in deks zło żo no -
ści pra cy, ZPR. War to ści te go in dek su wy li czo ne zo sta ły z rów na nia re gre sji: 

ZPR = 2,33 LUD + 4,95 SYM + 1,43 PTY + 13,71
gdzie LUD = zło żo ność pra cy z ludź mi, SYM = zło żo ność pra cy z sym bo la -
mi, a PTY = zło żo ność pra cy z przed mio ta mi. Pa ra me try te go rów na nia uzy -
ska no w ra mach mo de lu dla wy bra nych 30 za wo dów, w któ rym zmien ny -
mi nie za leż ny mi by ły war to ści LUD, SYM i PTY dla po szcze gól nych sta no -
wisk ro bo czych (por. Słom czyń ski i Kac pro wicz 1979). 

Wy ja śnie nia wy ma ga kon struk cja ZPR. Dla po szcze gól nych sta no wisk
ro bo czych zło żo ność pra cy opi sa na jest nie tyl ko ze wzglę du na każ dy wy -
miar z osob na, ale i ze wzglę du na re la cje mię dzy ni mi. Dwa ro dza je tych
re la cji uwa ża się za szcze gól nie istot ne: (i) cza so wą i (ii) rze czo wą. O ile
pierw sza z nich okre śla, ja ka pro por cja cza su przy pa da na każ dy wy miar,
o ty le dru ga – kom plek so wość czyn no ści ro bo czych z trzech wy mia rów.
Kom plek so wość czyn no ści ro bo czych od zwier cie dla, w ja kim stop niu roz -
wią zy wa ne pro ble my w pra cy wy ma ga ją ory gi nal no ści i po my sło wo ści,
oraz uży cia in tu icji. Gdy roz wią zy wa ne pro ble my do ty czą wie lu spraw,
a re la cje mię dzy ni mi są bar dzo zło żo ne, mó wi my o wy so kim na tę że niu
kom plek so wo ści. Na dru gim bie gu nie ulo ko wa na jest pra ca pro sta, cał ko -
wi cie zru ty ni zo wa na, nie wy ma ga ją ca na my słu. Na wet pra cow nik po kil ku -
go dzin nym prze szko le niu mo że wy ko ny wać tę pra cę za do wa la ją co.

W su mie sie dem zmien nych szcze gó ło wych cha rak te ry zu je zło żo ność
pra cy sta no wisk ro bo czych ZPR. Są ni mi: (1) zło żo ność pra cy z ludź mi, (2)
zło żo ność pra cy z sym bo la mi, (3) zło żo ność pra cy z przed mio ta mi, (4) czas
po świę ca ny na pra cę z ludź mi, (5) czas po świę ca ny na pra cę z sym bo la mi),
(6) czas po świę ca ny na pra cę z przed mio ta mi, (7) kom plek so wość czyn no -
ści ro bo czych. Zmien ne te pod da wa no szcze gó ło wej ana li zie czyn ni ko wej
na pod sta wie ma te ria łów z lat 1972, 1978, 1988, 1992 i 2003 (por. Słom czyń -
ski i Kac pro wicz 1979; Słom czyń ski i Kohn 1989; Kohn i Słom czyń ski 1990;
Słom czyń ski, Ja nic ka, Mach i Za bo row ski 1996).

W ta be li 5.1 przed sta wia my wy ni ki ana li zy czyn ni ko wej prze pro wa dzo -
nej na tych zbio rach da nych dla wszyst kich wy mie nio nych po wy żej zmien -
nych skła do wych. Pierw szy (naj waż niej szy) z uzy ska nych tą dro gą czyn ni -
ków oka zał się naj sil niej zwią za ny z dwie ma zmien ny mi: zło żo no ścią pra cy
z sym bo la mi i z ludź mi. War tość ła dun ków czyn ni ko wych dla tych zmien -

158 Ka zi mierz M. Słom czyń ski



nych wy nio sła od po wied nio: od 0,63 do 0,89, oraz od 0,75 do 0,96. Ła dun -
ki dla po zo sta łych zmien nych (w ra mach te go czyn ni ka) za wie ra ją się
w gra ni cach od 0,11 (zło żo ność pra cy z ludź mi) do 0,96 (zło żo ność pra cy
z sym bo la mi). Trze ba przy tym zwró cić uwa gę, że da ne dla lat 1988 i 2003
ma ją cha rak ter sza cun ko wy – w każ dym in dy wi du al nym przy pad ku czas
pra cy usta la no na pod sta wie naj bar dziej po dob nych da nych z lat po przed -
nich. Ogól nie, na le ży stwier dzić, że ist nie je du że po do bień stwo wy ni ków
dla lat 1972–2003, cho ciaż w przy pad ku po je dyn czych zmien nych zda rza ją
się ano ma lie, jak bar dzo ni ski jest ła du nek czyn ni ko wy dla ska li zło żo no ści
pra cy z przed mio ta mi w 1992 ro ku.

Ta be la 5.1. Ła dun ki czyn ni ko we zmien nych okre śla ją cych zło żo ność pra cy
w ba da niach z lat 1972–2003

Badania w latach
Zmienne 1972 1978 1988 1992 2003

Ładunki czynnikowe

Skala złożoności pracy z ludźmi 0,78 0,89 0,65 0,69 0,63
Skala złożoności pracy z ludźmi 0,96 0,87 0,80 0,82 0,75
Skala złożoności pracy z ludźmi 0,30 0,25 0,31 0,11 0,32
Czas pracy z ludźmi 0,69 0,29 0,46 0,30 0,44
Czas pracy z symbolami 0,84 0,59 0,52 0,52 0,50
Czas pracy z przedmiotami -0,96 -0,64 -0,67 -0,69 -0,49
Ogólna kompleksowość pracy 0,85 0,85 0,78 0,78 0,71

Wy ni ki tej ana li zy po słu ży ły nam do ob li cze niu prze cięt nych war to ści
głów ne go czyn ni ka dla wy bra nych ka te go rii za wo do wych. Kon stru ując fi -
nal ną wer sję ZPR, za sto so wa li śmy trans for ma cję ZPR = 50 F + 25, gdzie F
od po wia da ory gi nal ne mu czyn ni ko wi ze śred nią aryt me tycz ną 0 i od chy le -
niem stan dar do wym 1. 

W ta be li 5.2 przed sta wio ne są da ne dla wy bra nych 30 ka te go rii za wo do -
wych dla lat 2003 i 1972. Po zwa la ją one stwier dzić, że wśród tych ka te go rii
naj wyż szą ogól ną zło żo no ścią pra cy cha rak te ry zu ją się le ka rze me dy cy ny,
a na stęp nie dy rek to rzy ma łych przed się biorstw, in ży nie ro wie pro jek tan ci,
głów ni in ży nie ro wie, kie row ni cy ośrod ków tech nicz nych. Środ ko we po zy -
cje zaj mu ją ma ga zy nie rzy, ma szy nist ki i wła ści cie le ma łych za kła dów wy -
twór czych. Naj ni żej pla su ją się sprzą tacz ki, nie wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy
bu dow la ni i ro bot ni cy rol ni. Ist nie je du ża zgod ność war to ści in dek su dla
lat 1972 i 2003. Skło ni ło nas to do za sto so wa nia te go sa me go rów na nia dla
es ty ma cji war to ści ZPR dla wszyst kich ka te go rii no wej wer sji Spo łecz nej
Kla sy fi ka cji Za wo dów, co w przy pad ku wer sji po przed niej.
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Ta be la 5.2. Śred nie in dek su ogól nej zło żo no ści pra cy w 2003 ro ku w po rów -
na niu ze śred ni mi in dek su ogól nej zło żo no ści pra cy w 1972 ro ku, w jed nost -
kach stan da ry zow nych

Zawody Badanie Badanie
w 2003 roku w 1972 roku 

Ranga Średnia Ranga Średnia

Lekarz medycyny 1 1,63 1 1,52
Dyrektor małego przedsiębiorstwa 3 1,51 2 1,49
Inżynier projektant 4 1,44 3 1,45
Główny inżynier 2 1,52 4 1,48
Kierownik ośrodka technicznego 5 1,43 5 1,22
Technolog 7 1,11 6 1,08
Agronom 8 0,99 7 1,05
Nauczyciel w szkole podstawowej 6 1,22 8 1,03
Mistrz 9 1,03 9 0,99
Ekonomista do spraw planowania 10-11 0,65 10 0,65
Księgowy 10-11 0,65 11 0,51
Referent administracyjno-gospodarczy 13 0,49 12 0,49
Pielęgniarka 12 0,54 13 0,44
Magazynier 14 0,02 14 0,30
Maszynistka / Koderka 15-16 -0,35 15 -0,13
Właściciel małego zakładu wytwórczego 15-16 -0,35 16 -0,34
Elektromonter 17 -0,33 17 -0,35
Robotnik precyzyjnej obróbki metalu 18 -038 18 -044
Sprzedawca 19-20 -0,50 19 -0,48
Kierowca samochodowy 19-20 -0,50 20 -0,54
Górnik 21 -0,53 21 -0,64
Operator żurawia 23 -0,64 22 -0,64
Tkacz(ka) 24 -0,76 23 -0,76
Wytapiacz/odlewnik 22 -0,55 24 -0,79
Palacz pieców przemysłowych 25 -0,88 25 -0,97
Murarz 26 -1,10 26 -1,03
Niewykwalifikowany robotnik w przetwórstwie 27-30 -1,30 27 -1,19
Sprzątaczka 27-30 -1,30 28 -1,21
Niewykwalifikowany robotnik budowlany 27-30 -1,30 29 -1,26
Robotnik rolny 27-30 -1,30 30 -1,26

W Za łącz ni ku 5.1 po da no es ty mo wa ne war to ści in dek su ogól nej zło żo -
no ści pra cy dla wszyst kich ka te go rii za wo do wych Spo łecz nej Kla sy fi ka cji
Za wo dów -2007. Naj wyż szą war tość uzy ska ły te ka te go rie za wo do we, któ re
od zna cza ją się naj wyż szym po zio mem zło żo no ści pra cy z sym bo la mi i bra -
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kiem kon tak tów z przed mio ta mi. Te ka te go rie za wo do we ma ją war tość in -
dek su rów ną w przy bli że niu 87,0 punk tów. Na dru gim krań cu ska li znaj du -
ją się ty py prac, któ re cha rak te ry zu ją się mi ni mal ny mi kon tak ta mi z ludź mi,
mi ni mal nym uży ciem sym bo li i naj prost szym wy sił kiem fi zycz nym. Ka te -
go rie te otrzy ma ły na na szej ska li 15,1 punk tów. 

Zwróć my uwa gę, iż na ska li pre mio wa ne są te ka te go rie za wo do we, któ -
re od zna cza ją się względ nie wy so ką zło żo no ścią pra cy z sym bo la mi. Po zy -
cja w tym wy mia rze jest naj bar dziej istot na dla war to ści osta tecz ne go in -
dek su. Po nad to na le ży pod kre ślić, że w naj mniej istot nym wy mia rze
– „przed mio to wym” – naj wyż szą punk ta cję uzy sku ją te ka te go rie za wo do -
we, w któ rych kon takt z „przed mio ta mi” w cza sie pra cy prak tycz nie nie ma
zna cze nia. Cho dzi tu w szcze gól no ści o ta kie sy tu acje, w któ rych kon takt
ten zo stał w dro dze po dzia łu pra cy prze su nię ty na „sym bo le”. Ro zu mie nie
przed mio tów jest przy tym sze ro kie i na przy kład nie któ rym ka te go riom
urzęd ni czym przy pi sa no w tym wy mia rze ni skie punk ta cje ze wzglę du
na uży wa nie pro ste go sprzę tu biu ro we go. Nie któ re ka te go rie urzęd ni cze,
czy też ka te go rie pra cow ni ków fi zycz no -umy sło wych, znaj du ją się ni żej
na ska li niż pew ne ka te go rie ro bot ni ków.

5.3 Ska la wy na gro dze nia ma te rial ne go

W pra cy Słom czyń skie go i Kac pro wicz (1979) przed sta wio no róż ne wer -
sje skal spo łecz no -eko no micz ne go sta tu su dla ka te go rii pier wot nej edy cji
Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów. Naj bar dziej roz bu do wa na wer sja uwzględ -
nia ta kie zmien ne, jak: (i) śred nia aryt me tycz na licz by ukoń czo nych klas szkol -
nych, (ii) punk ta cję sta no wisk or ga ni za cji pra cy, (iii) prze cięt ną wy so kość pła -
cy mie sięcz nej, (iv) śred nią in dek su stan dar du miesz ka nio we go, oraz (v) śred -
nią in dek su dóbr trwa łe go użyt ku. Ta kie in for ma cje wszak że by ły do stęp ne
tyl ko dla ogra ni czo nej licz by ka te go rii. W związ ku z tym zbior czy in deks opar -
ty na tych zmien nych zo stał pod da ny ana li zie re gre sji na dwie zmien ne, dla
któ rych in for ma cje by ły do stęp ne dla wszyst kich ka te go rii pier wot nej edy cji
Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów; te dwie zmien ne to prze cięt ne wy kształ ce -
nie i prze cięt ny do chód. Tak więc, opra co wa na wów czas ska la spo łecz no -eko -
no micz ne go sta tu su by ła li nio wą funk cją wy kształ ce nia i do cho du.

Fakt uwzględ nie nia wy kształ ce nia w kon struk cji tej ska li za wsze bu dził
wąt pli wo ści na tu ry teo re tycz nej i me to do lo gicz nej. Teo re tycz nie – jak już
wspo mi na li śmy – wy kształ ce nie iden ty fi ko wa ne jest z na kła da mi, ja kie jed -
nost ka po no si w związ ku z przy go to wa niem się do ról za wo do wych, pod -
czas gdy do cho dy sta no wią jed ną z form na gród za peł nie nie tych ról. Jak
wska zy wał Otis Dun can (1961: 116-117) „Czło wiek przy go to wu je się do ży -
cia za wo do we go przez zdo by cie wy kształ ce nia; w kon se kwen cji wy ko ny wa -
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nia za wo du otrzy mu je on do chód. Za wód jest więc czyn ni kiem po śred ni czą -
cym mię dzy wy kształ ce niem a do cho dem. Je śli cha rak te ry zu je my za wód ze
wzglę du na prze wa ża ją ce wy kształ ce nie i prze wa ża ją cy do chód lu dzi w tym
za wo dzie pra cu ją cych, nie tyl ko es ty mu je my po zy cję spo łecz ną i po zy cję
eko no micz ną te go za wo du, ale opi su je my jed ną z głów nych przy czyn i jed -
ną z głów nych kon se kwen cji [funk cjo no wa nia ryn ku pra cy]”. Dun can uwa -
żał ten fakt za prze ma wia ją cy za kon struk cją ska li spo łecz no -eko no micz ne go
sta tu su. Cho ciaż Słom czyń ski i Kac pro wicz (1979) przed sta wi li ska lę ana lo -
gicz ną do pro po no wa nej przez Dun ca na, wy ra zi li też wąt pli wość, czy łą cze -
nie „przy czyn” i „skut ków” jest do brym roz wią za niem teo re tycz nym. 

Wąt pli wo ści na tu ry me to do lo gicz nej po ja wia ją się wte dy, gdy w ja kich kol -
wiek mo de lach wy ja śnia ją cych uży wa się wy kształ ce nia re spon den ta i je go
po ło że nia na ska li spo łecz no -eko no micz ne go sta tu su, gdzie kom po nen tem
tej ska li jest śred nia war tość wy kształ ce nia w da nym za wo dzie. Wy kształ ce nie
re spon den ta – a ści ślej: jed nost ki ekwi wa lent nej – wcho dzi do ob li cze nia tej
śred niej. W li te ra tu rze przed mio tu zwra ca no na ten fakt wie lo krot nie, choć
w prak ty ce ba daw czej nie wy cią ga no z nie go wła ści wych kon se kwen cji.

Ze wzglę dów hi sto rycz nych przed sta wia my ory gi nal ną wer sję ska li sta tu -
su spo łecz no -eko no micz ne go z 1979 ro ku (Słom czyń ski i Kac pro wicz
1979), do sto so wa ną do obec nej wer sji Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów.
Czy ni my tak, gdyż ska la ta – jak kol wiek kon stru owa na – od zwier cie dla waż -
ne ce chy sys te mu stra ty fi ka cyj ne go cza sów so cja li zmu pań stwo we go i mo -
że być sto so wa na do cha rak te ry sty ki po ło że nia jed no stek w tam tym okre sie.
War to ści tej ska li przed sta wio ne są w pierw szej ko lum nie Za łącz ni ka 5.2.

Jed no cze śnie w dru giej ko lum nie Za łącz ni ka 5.2 pre zen tu je my no wą ska -
lę, na zwa ną ska lą wy na gro dze nia ma te rial ne go, WMA. Kon struk cja tej ska li
opie ra się na war to ści do cho dów w za wo dach, es ty mo wa nych dla okre su paź -
dzier nik 1999 – sty czeń 2000. Głów ne źró dło da nych sta no wi Ta be la X -2 przy -
go to wa na przez Głów ny Urząd Sta ty stycz ny. W tym ma te ria le wyj ścio wym dla
każ de go za wo du Kla sy fi ka cji Za wo dów i Spe cjal no ści po da no wiel ko ści wy -
na gro dzeń. W ta be li 5.3 po da je my przy kła dy za wo dów i wiel ko ści wy na gro -
dze nia, któ re uwzględ nia wszyst kie do dat ki pie nięż ne wy pła ca ne pra cow ni -
ko wi: pre mie, do dat ki funk cyj ne, nad go dzi ny, na gro dy. Ła two prze ko nać się,
że zróż ni co wa nie wy na gro dze nia ze wzglę du na uwzględ nio ne w tej ta be li za -
wo dy jest sto sun ko wo du że. W za wo dach o naj wyż szym wy na gro dze niu
prze cięt na jest po nad 5 ra zy wyż sza niż w za wo dach o naj niż szym wy na gro -
dze niu. Od po wia da to ob ra zo wi omó wio ne mu w li te ra tu rze przed mio tu. 

Przed sta wio ny ma te riał wyj ścio wy nie oka zał się wy star cza ją cy, aby za sto -
so wać go do wszyst kich ka te go rii Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów. Naj waż -
niej szy pro blem po ja wił się w zbyt ską pej in for ma cji o za wo dach me ne dżer -
skich z wiel kiej gru py 0. Po nad to, brak jest in for ma cji o wła ści cie lach firm,
gdyż – jak to już za zna cza li śmy – w kla sy fi ka cjach opar tych na ISCO -88 (a więc
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i tej, któ rą ope ru je GUS), wła ści cie le za kła dów pra cy nie są trak to wa ni ja ko re -
pre zen tu ją cy ka te go rię za wo do wą wy ni ka ją cą z ty tu łu wła sno ści. Dla te go też
mu sie li śmy się gnąć do in nych ma te ria łów GUS, z se rii Ile za ra bia ją Po la cy.
Wzię li śmy też pod uwa gę ra por ty, po cząw szy od 1997 ro ku co kil ka mie się cy
pu bli ku je fir ma Se dlak & Se dlak (do stęp ne przez por tal www.wy na gro dze -
nia.pl). Ogól nie, da ne uzu peł nia ją ce po cho dzi ły z okre su: paź dzier nik
1999–lu ty 2000. Po nie waż kwar tal ne zmia ny wy na gro dze nia są ni kłe, a in fla -
cja w tym okre sie by ła sto sun ko wo ma ła, do ze bra nych da nych na te mat wy -
na gro dze nia w bra ku ją cych za wo dach nie wpro wa dza li śmy żad nych ko rekt. 

Ta be la 5.3. Przy kła do we za wo dy i śred nie za rob ków bę dą ce pod sta wą bu -
do wy ska li stan dar du ma te rial ne go
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Ka te go rie za wo do we Śred nie za rob ków 
Wy żsi urzęd ni cy 5428,18 
Dy rek to rzy ge ne ral ni i na czel ni 4856,61 
Wła ści cie le ma łych przed się biorstw 4678,90 
Ar chi tek ci 3061,57 
Eko no mi ści 2917,67 
Kie row ni cy ma łych za kła dów pra cy 2745,72 
Na uczy cie le szkół wyż szych 2419,92 
Tech ni cy elek try cy 2375,15 
Ma szy ni ści ko le jo wi 2107,50 
Od le wa cze i gal wa ni ze rzy 1974,31 
Księ go wi 1930,97 
Ope ra to rzy sprzę tu kom pu te ro we go 1883,17 
Mon te rzy li nii elek trycz nych 1834,55 
Mon te rzy ma szyn 1819,44 
Se kre tar ki 1774,38 
Spa wa cze i po krew ni 1736,63 
Po li cjan ci i po krew ni 1720,18 
Ma ry na rze i po krew ni 1653,29 
Tra ga rze i po krew ni 1436,58 
Ope ra to rzy sa mo jezd nych ma szyn 1390,70 
Ro bot ni cy po moc ni czy w gór nic twie 1371,69 
Pie lę gniar ki 1273,85 
Tka cze, dzie wia rze i po krew ni 1190,57 
Kel ne rzy i bu fe to wi 1057,49 
Por tie rzy, woź ni i po krew ni 1030,99 
Po mo ce i sprzą tacz ki biu ro we 976,21 



Uzy ska ne na tej pod sta wie kwo ty na le ża ło przy pi sać szcze gó ło wym ka -
te go riom za wo do wym w po sta ci śred nich wy na gro dzeń. Kwo ty zo sta ły
prze kształ co ne w war to ści Z, we dług for mu ły Z = (Ui – U

–
) / su, gdzie Ui jest

war tością wy na gro dze nia w i -tym za wo dzie, U
–

jest śred nią war to ścią wy na -
gro dze nia dla wszyst kich za wo dów, a su jest od chy le niem stan dar do wym
wy na gro dze nia. War to ści te zo sta ły na stęp nie prze kształ co ne w war to ści
ska li WMA we dług wzo ru: 

WMA = Z*15 + 30
War to ści ska li od 11 do 96 od no szą się do szcze gó ło wych ka te go rii za -

wo do wych, któ re na stęp nie pod da no agre ga cji do ka te go rii uwzględ nio -
nych w Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów. 

Dla użyt kow ni ków tej ska li dwie in for ma cje są istot ne. Po pierw sze, acz -
kol wiek w kon struk cji tej ska li uży wa li śmy da nych z okre su paź dzier nik
1999 – lu ty 2000, to jest ona bar dzo sta bil na dla ca łe go okre su po pierw szej
fa zie trans for ma cji okre su 1989–1993. W cza sie tej pierw szej fa zy za szły naj -
więk sze zmia ny w struk tu rze wy na gro dzeń; w póź niej szym okre sie, ca łe
dzie się cio le cie od 1994 ro ku nie przy nio sło więk szych zmian w pro por -
cjach wy na gro dzeń mię dzy róż ny mi za wo da mi. Ko re la cja mię dzy war to -
ścia mi WMA dla 1999/2000 ro ku a wy na gro dze nia mi w 2005 ro ku po da ny -
mi w ra por cie z In ter ne to we go Ba da nia Wy na gro dzeń (por tal www.wy na -
gro dze nia.pl), ob li czo na dla 126 do brze iden ty fi ko wa nych ka te go rii w Spo -
łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów, wy no si 0,921. 

Po dru gie, moż na za ob ser wo wać wy raź ne zmia ny, ja kie za szły mię dzy
struk tu rą war to ści ska li spo łecz no -eko no micz ne go sta tu su (SES) z 1979 ro -
ku, a struk tu rą war to ści WMA. To uza sad nia, dla cze go w Za łącz ni ku 5.2 po -
da je my nie tyl ko war to ści obec nej WAM, ale i sta rej ska li SES. W cha rak te -
ry sty ce sy tu acji pra cow ni ków w okre sie pań stwo we go so cja li zmu po słu gi -
wa nie się sta rą wer sją SES ma swe uza sad nie nie. Nie prze no si się ono
wszak że na okres po 1989 roku. Na sze pró by bu do wy no wej ska li spo łecz no -
-eko no micz ne go sta tu su wska zy wa ły na ten sam pro blem, co po rów na nie
sta re go SES z no wym WAM: prze kształ ce nia po li tycz ne i eko no micz ne
wpro wa dzi ły in ną struk tu rę ma te rial nych na gród za przy go to wa nie i wy -
peł nia nie ról za wo do wych. 

5.4 Ska la pre sti żu

Pierw sza Pol ska Ska la Pre sti żu do sto so wa na do Spo łecz nej Kla sy fi ka cji
Za wo dów po wsta ła w opar ciu o ba da nia eks per tów (Słom czyń ski i Kac pro -
wicz 1979). War to ści tej ska li – usta lo ne na pod sta wie ba dań sprzed trzy -
dzie stu la t – po da je my w trze ciej ko lum nie Za łącz ni ka 5.2. Są one do sto so -
wa ne do no wej wer sji kla sy fi ka cji za wo dów. Przed sta wia my je dla te go, iż
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od te go cza su za szły pew ne istot ne zmia ny w pre sti żu za wo dów, o czym
moż na się prze ko nać na pod sta wie po rów nań z no wą ska lą pre sti żu, któ rą
szcze gó ło wo oma wia my w tej czę ści roz dzia łu.

Pra ce przy go to waw cze w ba da niach nad pierw szą pol ską ska lą za wo -
dów (z 1979 ro ku) po le ga ły na opra co wa niu od po wied niej li sty za wo dów
i in struk cji do ty czą cej ich oce nia nia. Dla każ dej wą skiej ka te go rii Spo łecz -
nej Kla sy fi ka cji Za wo dów wy bra no od jed ne go do pię ciu ty tu łów za wo do -
wych. Po wie lu kon sul ta cjach z oso ba mi po słu gu ją cy mi się tą kla sy fi ka cją
po wsta ła li sta li czą ca 500 ty tu łów za wo do wych. Eks per ci oce nia li za wo dy,
sto su jąc po dwój ne ran gi: w pierw szym eta pie zbiór 500 za wo dów dzie li li
na dzie sięć ka te go rii, a dru gim w każ dą ka te go rię dzie li li na dzie sięć bar -
dziej szcze gó ło wych. 

Słom czyń ski i Kac pro wicz (1979) po ka za li, że oce ny eks per tów do brze
re pre zen to wa ły opi nię pu blicz ną. Dla pod zbio ru 25 za wo dów ko re la cja
mię dzy prze cięt ny mi oce na mi eks perc ki mi a prze cięt ny mi oce na mi do ro -
słej lud no ści Pol ski by ła bar dzo wy so ka (r = 0,945). Na pod sta wie rów na nia
re gre sji dla peł nej li sty 500 za wo dów do ko na no sza cun ku ocze ki wa nych
war to ści ocen w świa do mo ści spo łecz nej. Na stęp nie te oce ny pod da no
agre ga cji, aby ob li czyć od po wied nie śred nie dla wszyst kich ka te go rii dla
pod zbio ru 25 za wo dów Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów. Te war to ści po -
da ne są w trze ciej ko lum nie Za łącz ni ka 2.

W ja kim stop niu ta ska la od zwier cie dla pre stiż za wo dów trzy dzie ści lat
póź niej? Aby od po wie dzieć na to py ta nie, roz pocz nie my od uwa gi, że
w 2004 ro ku Cen trum Ba da nia Opi nii Spo łecz nej prze pro wa dzi ło no we ba -
da nie pre sti żu za wo dów na re pre zen ta cyj nej pró bie do ro słej lud no ści Pol -
ski (Do mań ski 2005) – wy ni ki przed sta wio ne są w ta be li 5.4. Po rów na nie
ich z wy ni ka mi ba dań opi nii spo łecz nej z 1975 ro ku skło ni ło au to rów tej
książ ki do pod ję cia tru du bu do wy no wej ska li pre sti żu za wo dów.

Kon struk cja tej ska li opar ta jest na ba da niu eks per tów. Ba da nie zo sta ło
zre ali zo wa ne przez Ośro dek Re ali za cji Ba dań So cjo lo gicz nych IFiS PAN
w dniach od 21 lu te go do 10 ma ja 2005 ro ku, pod kie run kiem Paw ła Szta -
biń skie go. Przed sta wia my tu naj waż niej sze frag men ty ra por tu z tych ba -
dań: 

Do udzia łu w ba da niu za pro szo no 55 eks per tów, ma ją cych ro ze zna nie
w istot nych dla pre sti żu ce chach za wo dów a jed no cze śnie dys po nu ją cych
re flek sją so cjo lo gicz ną. Wpierw wy ty po wa no in sty tu cje, do któ rych zo sta ły
wy sła ne li sty z proś bą o wska za nie osób ja ko po ten cjal nych eks per tów.
Uczest nic two w ba da niach by ło cał ko wi cie do bro wol ne, a re ali za cja ba da -
nia od by wa ła się po go dzi nach pra cy. Za wy ko na ną pra cę eks per ci otrzy -
ma li jed no ra zo wą gra ty fi ka cję pie nięż ną. 
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Ta be la 5.4. Śred ni pre stiż za wo dów w 2004 ro ku w po rów na niu ze śred nim
pre sti żem za wo dów w 1974 ro ku we dług ba dań opi nii pu blicz nej 

Za wo dy Ba da nie Ba da nie
w 2004 ro kua w 1975 ro kub

Ran ga Śred nia Ran ga Śred nia 

Profesor uniwersytetu 1 81,6 1 92,2
Górnik 2 77,2 7 76,9
Pielęgniarka 3 77,0 13 69,2
Nauczyciel 4 76,3 4 82,3
Lekarz 5 75,2 2 88,7
Informatyk-analityk komputerowy 6 74,3 - -
Rolnik indywidualny na średnim gospodarstwie 7 73,6 20 60,6
Oficer zawodowy w randze kapitana 8 72,3 11 71,6
Inżynier pracujący w fabryce 9 72,1 6 76,9
Dziennikarz 10 71,7 8 76,5
Murarz, robotnik wykwalifikowany 11 70,8 - -
Tokarz, robotnik wykwalifikowany 12 70,0 18 64,5
Sędzia 13 69,9 - -
Kierowca autobusu miejskiego (ciężarówki) 14 69,6 23 58,0
Technik, operator sprzętu komputerowego 14 69,6 - -
Policjant 16 69,0 - -
Sprzątaczka 17 68,8 30 45,7
Księgowy 17 68,8 17 65,9
Sprzedawca w sklepie 19 68,6 25 55,5
Właściciel małego sklepu, kupiec 20 67,5 24 55,9
Dyrektor fabryki 21 67,5 5 80,6
Adwokat 22 67,5 12 71,5
Ksiądz 23 67,2 9 75,1
Przedsiębiorca, właściciel dużej firmy 24 66,4 - -
Wojewoda 25 65,1 - -
Doradca podatkowy 26 65,0 - -
Prezydent miasta średniej wielkości 27 64,7 - -
Najemny robotnik rolny 28 63,9 29 46,9
Referent w biurze (urzędnik - referent) 29 63,7 26 53,0
Makler giełdowy 30 63,3 - -
Robotnik budowlany niewykwalifikowany 31 62,5 28 50,3
Goniec 32 62,3 - -
Agent ubezpieczeniowy 33 61,5 - -
Minister 34 58,8 3 88,0
Poseł na Sejm 35 53,1 - -
Działacz partii politycznej 36 51,3 - -
Inżynier agronomii - - 10 73,0
Kierownik państwowego gospodarstwa rolnego - - 14 69,1
Kierownik w urzędzie - naczelnik - - 15 68,5
Majster w fabryce - - 16 66,5
Technik elektryk - - 19 64,3
Ślusarz posiadający warsztat - - 21 60,6
Krawiec posiadający pracownię - - 22 59,4
Sekretarka w urzędzie - - 27 52,2

a Do mań ski 2005: Ta be la 1.          b Słom czyń ski i Kac pro wicz 1979: Ta be la III. 2
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W re zul ta cie pró bę sta no wią eks per ci z ca łej Pol ski pra cu ją cy dla: Głów -
ne go Urzę du Sta ty stycz ne go (De par ta ment Sta ty sty ki Spo łecz nej) – 8 eks -
per tów; Urzę du Sta ty stycz ne go w War sza wie, Lu bli nie, Byd gosz czy, Opo lu,
w Zie lo nej Gó rze, Gdań sku, Bia łym sto ku (Wy dział Ba dań An kie to wych) – 9
eks per tów; Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy w War sza wie i w Ka to wi cach
(Cen trum In for ma cji i Pla no wa nia Ka rie ry Za wo do wej) – 14 eks per tów; In -
sty tu tu Pra cy i Spraw So cjal nych (De par ta ment Ryn ku Pra cy) – 18 eks per -
tów; oraz Mi ni ster stwa Go spo dar ki i Pra cy (De par ta ment Ryn ku Pra cy) – 6
eks per tów. Po otrzy ma niu od kie row nic twa wy ty po wa nych in sty tu cji li sty
po ten cjal nych uczest ni ków ba da nia oraz nie zbęd nych in for ma cji umoż li -
wia ją cych kon takt z ni mi, każ dej wy ty po wa nej oso bie zo stał prze ka za ny
kom plet ma te ria łów: (i) list za po wied ni in for mu ją cy o ce lu i prze bie gu ba -
da nia, in struk cja dla uczest ni ków ba da nia, (ii) li sta 111/112 ty tu łów za wo -
dów do oce ny, któ ra mia ła uła twiać re spon den to wi orien ta cję i kon tro lę
wła snej pra cy, (iii) kar ty (fisz ki) z na zwa mi ty tu łów za wo dów z li sty, któ re
mia ły re spon den tom uła twić od stro ny tech nicz nej oce nę for mu la rza za pi -
su oce ny pre sti żu za wo dów.

Do oce ny wy se lek cjo no wa no 551 ty tu łów za wo dów w ta ki spo sób, aby re -
pre zen to wa ły one szer sze gru py za wo do we, któ re wy szcze gól nio no w przy -
go to wy wa nej wer sji Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów, oraz w pew nym za kre -
sie po kry wa ły się z wcze śniej szy mi ba da nia mi pre sti żu za wo dów (Słom -
czyń ski i Kac pro wicz 1979). Nie któ re spe cy ficz ne ty tu ły za wo dów i spe cjal -
no ści wzię to z No wej Kla sy fi ka cji Za wo dów i Spe cjal no ści (Le liń ska i in.
2004) oraz ISCO -88.

Udział w ba da niu po szcze gól nych eks per tów po le gał na oce nie
111/112 ty tu łów za wo dów spo śród 551 za wo dów na ska li pre sti żu, od za -
wo du o naj wyż szym pre sti żu do za wo du o naj niż szym pre sti żu. Dla każ de -
go re spon den ta przy go to wa no in dy wi du al ny ze staw ty tu łów za wo dów.
Z te go ze sta wu 37 oce niał każ dy, zaś po zo sta łe zo sta ły alo ko wa ne w ta ki
spo sób, by każ dy zo stał oce nio ny po dob ną licz bę ra zy (zob. Bo ja now ski
2005).

Przy go to wa no szcze gó ło wą in struk cję dla uczest ni ków ba da nia, po nie -
waż oce na pre sti żu po nad stu za wo dów jest za da niem trud nym i wy ma ga -
ją cym sku pie nia, a tak że dla wy stan da ry zo wa nia spo so bu oce ny i zmak sy -
ma li zo wa nia traf no ści ocen. Zwró co no w niej m.in. uwa gę na to, by w cza -
sie oce ny re spon dent za pew nił so bie do god ne wa run ki, spo kój oraz moż -
li wość roz ło że nia ma te ria łów do ba da nia w spo sób uła twia ją cy mu wy ko -
na nie za da nia. Pro ce du ra za kła da czte ry kro ki. W pierw szym re spon dent
miał wy brać za wód o naj wyż szym i naj niż szym pre sti żu i wpi sać ich nu me -
ry i na zwy do for mu la rza za pi su. Ten ele ment pro ce du ry uła twiał oce nę po -
zo sta łych za wo dów – re spon dent miał punkt od nie sie nia (za ko twi cze nie
dla po zo sta łych ocen). Na stęp nie na le ża ło po dzie lić po zo sta łe za wo dy
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(fisz ki) na trzy gru py (nic nie no to wać): za wo dy o wy so kim pre sti żu, za wo -
dy o śred nim pre sti żu i za wo dy o ni skim pre sti żu. W trze cim kro ku re spon -
dent miał upo rząd ko wać za wo dy w ra mach pierw szej gru py (za wo dy o wy -
so kim pre sti żu), na stęp nie w ra mach dru giej i na ko niec w ra mach trze ciej
gru py. W czwar tym kro ku za da niem re spon den ta by ło spo rzą dze nie fi nal -
nej hie rar chii za wo dów pod wzglę dem pre sti żu. Aby zmi ni ma li zo wać szan -
sę po my łek re spon den ci by li pro sze ni o wpi sy wa nie w for mu la rzu za pi su
za rów no nu me ru, jak i ty tu łu za wo du w usta lo nej przez nich ko lej no ści. Je -
śli re spon den to wi wy da wa ło się, że dwa lub wię cej za wo dy mia ły mieć tę
sa mą po zy cję na li ście, pro szo no go, by jed nak spró bo wał oce nić, któ ry
z nich ma jed nak choć tro chę wyż szy pre stiż. Dla uła twie nia za da nia re -
spon den tom przy go to wa no rów nież gra ficz ną ilu stra cję sche ma tu po stę -
po wa nia przy oce nie pre sti żu za wo du. 

W ten spo sób po wsta wa ły li sty hie rar chii za wo dów. Po za koń cze niu
pra cy ba da ni by li pro sze ni o sta ran ne spraw dze nie wy peł nio nych ma te ria -
łów, za pa ko wa nie i za mknię cie ich w ko per ty, w któ rej je otrzy ma li i prze -
ka za nie do ko or dy na to ra ba da nia lub ode sła nie bez po śred nio na ad res
ORBS. 

Za gre go wa ne oce ny – w po sta ci me dia ny rang – po da ne są w czwar tej
ko lum nie Za łącz ni ka 2. Naj wyż sze po zy cje zaj mu ją ta kie ka te go rie, jak sa -
mo dziel ni pra cow ni cy na uko wo -dy dak tycz ni, wyż sze ka dry kie row ni cze
w ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej na szcze blu cen tral nym i wo -
je wódz kim, praw ni cy – w szcze gól no ści sę dzio wie, ase so rzy są do wi i ad -
wo ka ci – oraz nie któ re za wo dy twór cze – zwłasz cza kom po zy to rzy. Naj ni -
żej pla su ją się za mia ta cze ulic, zmy wa cze, goń cy i po krew ni oraz gra ba rze.

5.5 Za koń cze nie

Ska le wy mo gów kwa li fi ka cyj nych, zło żo no ści pra cy, wy na gro dze nia
ma te rial ne go i pre sti żu pre zen to wa ne w tej pra cy zo sta ły przy go to wa ne
z my ślą o ta kiej cha rak te ry sty ce po zy cji za wo do wej, któ ra naj le piej od po -
wia da wa run kom pol skim. Ba dacz ma do wy bo ru sto so wa nie jed nej z tych
skal lub ich kom bi na cji, trak tu jąc za wód ja ko zmien ną wy ja śnia ną lub
zmien ną wy ja śnia ją cą. Wy bór, któ re ska le na le ży sto so wać, po wi nien za le -
żeć od prze sła nek teo re tycz nych i ce lów ba daw czych. Z prag ma tycz ne go
punk tu wi dze nia ska la zło żo no ści pra cy mo że być uwa ża na za naj bar dziej
uni wer sal ną, gdyż naj sil niej ko re lu je się z po zo sta ły mi ska la mi. 

Na za koń cze nie te go roz dzia łu war to też za zna czyć, iż w ba da niach mię -
dzy na ro do wych nie kie dy uży wa się in nych skal – przede wszyst kim Stan -
dard In ter na tio nal Oc cu pa tio nal Pre sti ge Sca le – SIOPS (Tre iman 1977;
Gan ze bo om i Tre iman 2003), oraz So cio -Eco no mic In dex of Oc cu pa tio nal
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Sta tus – ISEI (Gan ze bo om i in. 1992), omó wio nych w roz dzia le pierw szym.
Wszak że prak ty ka ba daw cza po ka zu je, że w pol skich wa run kach ska le pre -
zen to wa ne w tej pra cy ma ją lep szą moc dia gno stycz ną niż ska le „uni wer sal -
ne”, zwy kle sto so wa ne z ISCO -88. Nie mniej jed nak, aby utrzy mać moż li wo -
ści po rów nań mię dzy na ro do wych, w przy szło ści ska le uni wer sal ne zo sta -
ną też do sto so wa ne do Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów, SKZ -2007. 
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Załącznik 5.1 Skala Wymogów Kwalifikacyjnych i Skala Złożoności Pracy

170 Ka zi mierz M. Słom czyń ski

SKZ 2007 Wymogi Złożoność
kwalifikacyjne pracy

0000 Wyższe kadry kierownicze, menedżerowie 87,0 76,2
i kierownicy

0100 Kierownicy centralnej i terenowej administracji 89,0 83,8
państwowej, samorządowej, organizacji 
społecznych i politycznych 

0110 Wyższe kadry kierownicze w administracji 89,0 87,0
państwowej i samorządowej

0111 Wyższe kadry kierownicze w administracji państwowej 89,0 87,0
i samorządowej na szczeblu centralnym i wojewódzkim

0112 Wyższe kadry kierownicze w administracji państwowej 89,0 85,7
i samorządowej szczebla terenowego – powiatów, 
miast, gmin

0170 Kierownictwo partii politycznych 89,0 82,6
oraz organizacji społecznych

0171 Kierownictwo partii politycznych oraz organizacji 89,0 85,7
społecznych na szczeblu centralnym i wojewódzkim

0172 Kierownictwo partii politycznych oraz organizacji 89,0 80,2
społecznych szczebla terenowego – powiatów, miast, gmin

0180 Wyższe kadry wojska i policji 89,0 77,4

0200 Menedżerowie i kierownicy zakładów pracy 87,0 79,3

0290 Wyższe kadry menedżerskie 89,0 87,0

0291 Wyższe kadry menedżerskie firm produkcyjnych i usług 89,0 87,0
gospodarczych – dyrektorzy, prezesi, członkowie 
zarządów i rad nadzorczych organizacji gospodarczych

0292 Wyższe kadry menedżerskie instytucji naukowych, 89,0 81,0
kulturalnych i służby zdrowia

0293 Dyrektorzy i kierownicy samodzielnych jednostek 
organizacyjnych w oświacie i innych instytucjach 89,0 74,4
życia publicznego

0294 Dyrektorzy i kierownicy w administracji centralnej, 89,0 69,1
wojewódzkiej i terenowej

0295 Główni i naczelni szefowie w firmach przemysłowych 89,0 71,4
i usług gospodarczych

0296 Wyższe kadry menedżerskie pozostałych instytucji 89,0 71,4

0300 Kierownicy techniczni 87,0 65,4
i administracyjno-organizacyjni

0310 Kierownicy techniczni 87,0 70,1

0311 Kierownicy techniczni w firmach produkcyjnych 87,0 70,1
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0312 Kierownicy techniczni w firmach budowlanych 87,0 70,1

0313 Kierownicy techniczni w transporcie 87,0 63,3

0320 Kierownicy organizacyjni 87,0 63,0

0321 Kierownicy działów i referatów w administracji 87,0 63,0
państwowej i samorządowej

0322 Kierownicy obsługi finansowej i gospodarczej urzędów 87,0 63,0
i firm

0323 Kierownicy samodzielnych jednostek organizacyjnych 87,0 63,0
w usługach

0340 Kierownicy działów i referatów w administracji firm 87,0 63,0

1000 Specjaliści 85,0 74,0

1100 Specjaliści nietechniczni 85,0 77,1

1110 Wykonujący zawody twórcze 82,0 77,

1112 Literaci i pokrewni 82,0 82,4

1113 Dziennikarze, redaktorzy, sprawozdawcy 82,0 77,0

1114 Artyści – plastycy 82,0 78,7

1115 Artyści – muzycy 82,0 78,7

1116 Kompozytorzy 82,0 82,4

1117 Śpiewacy, tancerze, choreografowie 82,0 72,0

1118 Reżyserzy, aktorzy 82,0 77,0

1119 Pozostali specjaliści wykonujący wolne zawody 82,0 74,0
artystyczne i twórcze

1120 Pracownicy naukowo-badawczy i naukowo-dydaktyczni 87,0 80,1

1121 Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni 89,0 84,7

1122 Pomocniczy pracownicy naukowo-dydaktyczni 89,0 82,4

1123 Kustosze i pozostali specjaliści w archiwach, bibliotekach, 85,0 73,2
muzeach

1124 Filolodzy i tłumacze 85,0 74,0

1130 Nauczyciele 85,0 74,7

1133 Inspektorzy do spraw pedagogicznych, wizytatorzy szkolni 85,0 77,4

1134 Nauczyciele i wychowawcy w szkołach średnich 85,0 77,0

1135 Nauczyciele i wychowawcy w szkołach podstawowych 85,0 74,2
i zasadniczych zawodowych

1136 Korepetytorzy 82,0 70,0

1140 Specjaliści kierunków ekonomicznych i społecznych 86,0 75,7

1141 Socjologowie i politolodzy 86,0 77,0

1142 Psychologowie 86,0 77,0

1144 Ekonomiści, specjaliści bankowości i finansów 86,0 73,2

1145 Specjaliści ds. strategii, rozwoju, zarządzania i zasobów ludzkich 86,0 77,0



1146 Specjaliści ds. marketingu, promocji, reklamy 86,0 73,2
i PR (public relations)

1147 Specjaliści pomocy społecznej i pracy socjalnej 86,0 73,2

1149 Pozostali specjaliści kierunków społecznych 86,0 73,2
i humanistycznych

1150 Prawnicy 89,0 80,3

1153 Sędziowie, asesorzy sądowi 89,0 82,0

1154 Prokuratorzy, asesorzy prokuratorscy 89,0 82,0

1155 Aplikanci w wymiarze sprawiedliwości 86,0 77,0

1156 Samodzielni prawnicy 89,0 82,0

1157 Adwokaci 89,0 82,0

1158 Radcy prawni, notariusze 89,0 77,0

1160 Specjaliści nauk przyrodniczych 86,0 76,9
i matematyczno-fizycznych

1161 Biolodzy, zoolodzy, botanicy i pokrewni 86,0 73,7

1162 Chemicy 86,0 73,7

1163 Matematycy, fizycy, astronomowie 86,0 80,1

1165 Informatycy i programiści systemów komputerowych 86,0 80,1

1169 Pozostali specjaliści nauk przyrodniczych 86,0 80,1
i matematyczno-przyrodniczych

1170 Lekarze i specjaliści nauk farmakologicznych 89,0 77,5

1173 Lekarze medycyny 89,0 82,8

1174 Lekarze dentyści, stomatolodzy 89,0 76,0

1175 Farmaceuci, aptekarze 87,0 70,0

1180 Specjaliści agronomii i zootechniki 84,0 69,6

1185 Lekarze weterynarii 84,0 71,4

1186 Agronomowie, agrotechnicy, zootechnicy, hodowcy 84,0 71,4

1187 Inżynierowie rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa 84,0 65,2

1190 Duchowni 85,0 82,2

1191 Wyższe duchowieństwo 87,0 84,7

1192 Pozostali duchowni: księża, pastorzy, kapłani 83,0 79,4

1200 Specjaliści techniczni 85,0 70,9

1220 Inżynierowie 86,0 71,6

1221 Inżynierowie metalurdzy 86,0 71,4

1222 Inżynierowie mechanicy 86,0 71,4

1223 Inżynierowie elektrycy, elektronicy i energetycy 86,0 71,4

1224 Inżynierowie architekci 86,0 78,2

1225 Inżynierowie geodeci, geolodzy i górnicy 88,0 70,0

1226 Inżynierowie transportu 86,0 70,0
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1227 Inżynierowie chemicy 86,0 70,0

1229 Pozostali inżynierowie 86,0 70,0

1230 Pracownicy na stanowiskach inżynierów 85,0 70,3

1231 Technolodzy 85,0 70,0

1232 Konstruktorzy i projektanci 85,0 75,9

1234 Kontrolerzy i inspektorzy na stanowisku inżyniera 85,0 68,2

1235 Inżynierowie i inspektorzy normowania pracy 85,0 67,4

1236 Inżynierowie i inspektorzy BHP 85,0 67,4

1237 Inspektorzy ds. technicznych 85,0 67,4

1238 Inżynierowie informatycy, analitycy 85,0 68,2
i projektanci systemów komputerowych

1240 Inni specjaliści inżynieryjno-techniczni 85,0 68,2

1241 Piloci samolotów 85,0 67,4

1242 Kapitanowie, nawigatorzy i mechanicy pokładowi 85,0 65,2
żeglugi wielkiej

1249 Pozostali specjaliści inżynieryjno-techniczni 85,0 60,0

2000 Technicy i wyspecjalizowani pracownicy 69,0 57,3
administracyjno-biurowi

2100 Technicy i pracownicy 72,0 56,4
na stanowiskach rownorzędnych

2120 Technicy przemysłu, budownictwa i transportu 72,0 57,7

2121 Technicy metalurdzy 72,0 57,7

2122 Technicy mechanicy 72,0 57,7

2123 Technicy elektrycy, elektronicy, energetycy 72,0 57,7

2124 Technicy geodeci, geolodzy, górnicy 72,0 57,7

2125 Technicy budowlani 72,0 57,7

2126 Technicy transportu 72,0 57,7

2127 Technicy chemicy 72,0 57,7

2129 Pozostali technicy 72,0 57,7

2130 Pracownicy techniczni na stanowiskach techników 72,0 55,7
lub równorzędnych

2131 Asystenci konstruktorów i projektantów 72,0 53,5

2132 Dyspozytorzy 72,0 58,7

2133 Kontrolerzy eksploatacyjno-techniczni 72,0 58,7

2134 Technicy normowania pracy 72,0 57,5

2135 Technicy BHP 72,0 57,5

2136 Pracownicy techniczni na stanowiskach techników 72,0 57,5

2137 Kreślarze 72,0 51,2

2138 Laboranci przemysłowi 72,0 51,3
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2139 Technicy komputerowi 72,0 57,7

2140 Średniego szczebla specjaliści żeglugi 73,0 59,5
i transportu wodnego i lotnictwa

2144 Piloci i nawigatorzy żeglugi śródlądowej 73,0 56,3

2145 Asystenci elektryka, mechanika, nawigatora 73,0 56,3
żeglugi morskiej lub śródlądowej

2147 Piloci samolotów nieliniowych, w tym przemysłowych 73,0 56,3
i rolniczych

2300 Wyspecjalizowani pracownicy administracyjno-biurowi 65,0 54,4

2320 Księgowi, planiści, inspektorzy 65,0 53,3

2321 Główni kasjerzy, intendenci i magazynierzy 67,0 53,2

2322 Inspektorzy i instruktorzy księgowości 67,0 53,2

2323 Księgowi i rachmistrze 67,0 53,2

2324 Ekonomiści ds. planowania, transportu, 63,0 53,2
zatrudnienia i płac

2325 Inspektorzy i kontrolerzy finansowi 67,0 53,2

2326 Technicy przetwarzania danych 63,0 54,0

2327 Stenografowie, stenotypiści 63,0 53,2

2328 Inspektorzy i instruktorzy ds, administracyjno- 63,0 53,2
-gospodarczych, osobowych

2330 Inspektorzy podatkowi i inni urzędnicy 67,0 56,3
administracji publicznej

2331 Inspektorzy podatkowi 67,0 56,3

2332 Specjaliści do spraw zasiłków społecznych, 67,0 56,3
rent i emerytur

2333 Specjaliści od udzielania licencji i wydawania 67,0 56,3
dokumentów

2339 Inni urzędnicy urzędnicy administracji państwowej 67,0 56,3
niesklasyfikowani gdzie indziej

3000 Inni pracownicy umysłowi średniego szczebla 54,0 54,1

3100 Specjaliści nietechniczni średniego szczebla 59,0 59,3

3110 Specjaliści średniego szczebla w dziedzinie oświaty 59,0 68,9
i kultury

3112 Nauczyciele zawodu 59,0 79,1

3113 Przedszkolanki 59,0 58,2

3114 Wychowawcy w oświacie pozaszkolnej, kuratorzy 59,0 74,2

3116 Bibliotekarze 59,0 68,9

3119 Pozostali pracownicy oświaty i działalności 59,0 65,1
kulturalno-oświatowej

3120 Pielęgniarki i średni personel medyczny 69,0 58,2

3121 Przełożone pielęgniarek, instruktorzy położnictwa 71,0 62,3
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3122 Pielęgniarki, położne, felczerzy 69,0 58,2

3123 Laboranci, technicy medyczni i pokrewni 69,0 57,7

3124 Felczerzy weterynarii 67,0 56,3

3126 Fizjoterapeuci i specjaliści z dziedzin pokrewnych 69,0 56,3

3128 Osoby leczące tradycyjnymi metodami 69,0 56,3

3129 Inni specjaliści średniego szczebla w lecznictwie 69,0 56,3
niesklasyfikowani gdzie indziej

3130 Towaroznawcy i podobni 52,0 56,4

3131 Towaroznawcy i rzeczoznawcy handlowi 52,0 56,5

3132 Instruktorzy i technolodzy żywienia 52,0 56,3

3140 Specjaliści agronomii i zootechniki średniego szczebla 50,0 53,7

3142 Agronomowie, agrotechnicy, zootechnicy 50,0 53,5
na stanowiskach techników

3143 Technicy rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa 50,0 53,5

3149 Pozostali specjaliści rolnictwa i leśnictwa 50,0 51,1
średniego szczebla

3150 Specjaliści średniego szczebla w finansach i handlu 56,0 50,5

3151 Maklerzy zajmujący się obrotem papierów wartościowych 61,0 53,2

3152 Agenci ubezpieczeniowi 53,0 48,4

3153 Agenci handlu nieruchomościami 59,0 53,2

3154 Organizatorzy podróży, doradcy 59,0 53,2

3155 Agenci zajmujący się sprzedażą w handlu 59,0 49,0

3156 Agenci skupu 53,0 48,4

3157 Licytatorzy, taksatorzy 53,0 48,4

3159 Specjaliści średniego szczebla w handlu i finansach 59,0 53,2
niesklasyfikowani gdzie indziej

3160 Specjaliści w dziedzinie biznesu 61,0 53,2

3161 Maklerzy 61,0 53,2

3162 Specjaliści od clearingu i rozliczeń finansowych 65,0 53,2

3163 Agenci do spraw zatrudnienia 65,0 53,2

3169 Inni specjaliści w dziedzinie biznesu i maklerzy 59,0 53,2
handlowi, gdzie indziej niesklasyfikowani

3170 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 59,0 56,3

3200 Pracownicy biurowi 47,0 48,8

3210 Referenci 49,0 48,4

3211 Referenci księgowości 49,0 48,4

3212 Referenci statystyczni, ekonomiczni, zaopatrzeniowcy 49,0 48,4

3213 Referenci administracyjno-gospodarczy, organizacyjni 49,0 48,4

3214 Wysokokwalifikowani pracownicy obsługi sekretariatu 49,0 36,1
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3220 Kasjerzy 47,0 36,1

3221 Kasjerzy w bankach, urzędach pocztowych i przedsiębiorstwach 47,0 36,1

3230 Sekretarki i maszynistki 46,0 36,1

3231 Kanceliści i sekretarki 48,0 31,1

3232 Maszynistki, osoby wpisujące tekst i dane do komputera 46,0 31,1

3233 Pomoce biurowe, pomoce w kancelarii 46,0 28,6

3234 Recepcjoniści 44,0 28,6

3239 Inni urzędnicy biurowi 46,0 28,1

3240 Inni 44,0 34,7

3241 Celnicy 44,0 34,7

3300 Funkcjonariusze policji, wojska i ochrony państwa 56,0 65,2

3310 Policjanci 56,0 59,1

3320 Żołnierze zawodowi 56,0 59,1

3330 Oficerowie, podoficerowie i funkcjonariusze straży 56,0 47,2
przemysłowej i kolejnictwa

3400 Pracownicy działalności artystycznej, 54,0 53,2
rozrywki i sportu

3410 Artyści estradowi 54,0 53,2

3420 Sportowcy 54,0 53,2

4000 Pracownicy fizyczno-umysłowi 29,0 31,0

4130 Sprzedawcy i kasjerzy w sklepach 32,0 32,1

4131 Sprzedawcy w sklepach wielkopowierzchniowych: 36,0 34,7
hipermarketach, supermarketach, domach towarowych, 
sklepach samoobsługowych

4132 Sprzedawcy w sklepach tradycyjnych 32,0 31,1

4133 Sprzedawcy na bazarach i targowiskach 30,0 29,7

4134 Pozostali sprzedawcy 30,0 33,1

4135 Kasjerzy w sklepach 32,0 33,1

4200 Pracownicy transportu i łączności 29,0 33,0

4210 Konduktorzy i konwojenci 29,0 32,9

4211 Konduktorzy, kontrolerzy biletów 29,0 34,7

4212 Konwojenci 29,0 31,1

4220 Listonosze, telefonistki i inni pracownicy łączności 31,0 33,0

4221 Listonosze, doręczyciele przesyłek 31,0 34,7

4222 Telefonistki, telemarketerzy 31,0 29,7

4229 Pozostali pracownicy łączności 31,0 34,7
niesklasyfikowani gdzie indziej

4300 Pracownicy usług osobistych 27,0 30,4

4310 Fryzjerzy i kosmetyczki 28,0 27,0
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4311 Fryzjerzy, charakteryzatorzy 28,0 27,0

4312 Kosmetyczki, manikurzystki 28,0 27,0

4320 Kucharze i kelnerzy 27,0 32,9

4321 Kucharze, cukiernicy, kawiarki 29,0 31,1

4322 Kelnerzy, stewardzi, bufetowi, barmani 25,0 34,7

4330 Pracownicy innych usług osobistych 27,0 31,2

4331 Fotografowie 29,0 36,1

4332 Pracownicy pomocniczy w zakładach fotograficznych 25,0 28,8

4334 Pracownicy pogrzebowi 27,0 32,1

4335 Astrologowie i wróżbiarze 27,0 31,1

4339 Pozostali pracownicy usług osobistych 27,0 28,8

4400 Pracownicy magazynowania i zaopatrzenia 29,0 31,1

4410 Magazynierzy 29,0 31,1

4420 Zaopatrzeniowcy 29,0 31,1

4500 Pracownicy ochrony 29,0 28,9

4510 Pracownicy ochrony obiektów i osób 29,0 28,8

4600 Modelki i hostessy 28,0 31,1

4610 Modelki i hostessy 27,0 33,1

4611 Modelki i modele 29,0 33,1

4612 Hostessy, osoby do towarzystwa 25,0 29,6

5000 Wykwalifikowani pracownicy fizyczni 29,0 41,3

5100 Brygadziści i pracownicy fizyczni nadzoru 30,0 46,7

5160 Brygadziści i pracownicy fizyczni nadzoru 32,0 46,7

5161 Brygadziści i pracownicy fizyczni nadzoru w górnictwie 34,0 51,3
i produkcji wyrobów metalowych

5162 Brygadziści i pracownicy fizyczni nadzoru przemysłu 34,0 46,3

włókienniczego, chemicznego, spożywczego

5163 Brygadziści i pracownicy fizyczni nadzoru budownictwa 34,0 51,3

5164 Brygadziści i pracownicy fizyczni nadzoru w transporcie 31,0 43,7
i magazynowaniu

5165 Brygadziści i pracownicy fizyczni nadzoru robót rolnych 29,0 40,7
i leśnych

5200 Wykwalifikowani pracownicy fizyczni 30,0 39,3
poza rolnictwem

5210 Wykwalifikowani robotnicy w zawodach górniczych 30,0 42,3
i związanych z górnictwem

5211 Kombajniści i operatorzy maszyn górniczych 30,0 49,0

5212 Górnicy 30,0 44,0
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5213 Wykwalifikowani robotnicy wydobywania ropy i gazu 30,0 33,9

5220 Wykwalifikowani robotnicy produkcji metali i wyrobów 31,0 43,0
elektrotechnicznych oraz przesyłania energii 
elektrycznej i cieplnej

5221 Wykwalifikowani robotnicy produkcji metali 31,0 46,7
– wytapiacze, walcownicy, kowale, odlewnicy i podobni

5222 Elektrycy, energetycy, elektroenergetycy, monterzy 31,0 49,0
linii elektrycznych i urządzeń telekomunikacyjnych

5223 Elektromonterzy, elektromechanicy urządzeń 31,0 49,0
elektrotechnicznych, elektromechanicznych 
i telekomunikacyjnych

5224 Operatorzy maszyn produkujących wyroby 31,0 41,6
elektrotechniczne i elektroniczne

5225 Maszyniści urządzeń wytwarzających i przetwarzających 31,0 41,7
energię elektryczną i cieplną

5226 Monterzy detali wyrobów elektrotechnicznych 31,0 37,2
i elektronicznych

5227 Palacze pieców przemysłowych i kotłów ogrzewczych 31,0 35,8

5230 Wykwalifikowani robotnicy produkcji materiałów 29,0 39,7
budowlanych i budownictwa

5231 Maszyniści i operatorzy urządzeń do produkcji 29,0 41,7
materiałów budowlanych

5232 Murarze, betoniarze, tynkarze, monterzy konstrukcji 29,0 40,3
budowlanych

5233 Monterzy instalacji sanitarnych i gazowych, hydraulicy 29,0 40,3

5234 Cieśle, stolarze, tapicerzy 29,0 40,3

5235 Operatorzy maszyn do obróbki drewna 29,0 41,7
– frezerzy, strugacze, tokarze

5236 Posadzkarze, szklarze i inni robotnicy wykwalifikowani 29,0 33,9
robót wykończeniowych w budownictwie

5240 Wykwalifikowani robotnicy budowy maszyn i urządzeń, 30,0 42,3
monterzy konstrukcji stalowych 
oraz operatorzy żurawi i dźwigów

5241 Robotnicy pracujący na obrabiarkach do metali 30,0 41,7

5242 Robotnicy metalizacyjnej obróbki metali 30,0 46,7

5243 Wyspecjalizowani robotnicy w produkcji i naprawach 30,0 49,0
urządzeń precyzyjnych

5244 Mechanicy maszyn i urządzeń 30,0 37,2

5245 Maszyniści i operatorzy żurawi, przenośników, suwnic, 30,0 41,7
wyciągów

5246 Monterzy konstrukcji stalowych, zbrojarze, blacharze 30,0 37,2

5247 Mechanicy samochodowi i innych środków transportu 30,0 41,7

5248 Mechanicy i ślusarze konserwacji i napraw zatrudnieni 30,0 37,2
w przedsiębiorstwach sfery niematerialnej
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5249 Ślusarze narzędziowi, mechanicy narzędziowi 30,0 37,2

5250 Wykwalifikowani robotnicy przemysłu chemicznego 26,0 35,3
i spożywczego

5251 Aparatowi reakcji chemicznych oraz piecowi 26,0 33,2
procesów chemicznych

5252 Aparatowi procesów przetwórstwa spożywczego 26,0 33,2

5253 Młynarze, piekarze, cukiernicy, ubojowi, wędliniarze 26,0 31,8

5254 Operatorzy urządzeń obróbki szkła i ceramiki, 26,0 31,8
wypalacze, szlifierze

5255 Koloryści, fotochemicy i dekoratorzy wyrobów ze szkła, 26,0 46,7
ceramiki i tworzyw sztucznych

5260 Wykwalifikowani robotnicy przemysłu włókienniczego 23,0 31,1
i odzieżowego

5261 Przędzarze, tkacze, dziewiarze włókna, tkanin i odzieży 23,0 31,8

5262 Wykwalifikowani robotnicy produkcji i napraw odzieży 23,0 31,8
i wyrobów konfekcyjno-galanteryjnych

5263 Robotnicy działalności podstawowej przy produkcji 23,0 30,4
skóry: garbarze, barwiarze

5264 Wykwalifikowani robotnicy produkcji i napraw wyrobów 23,0 30,4
ze skóry i gumy oraz z papieru i tworzyw sztucznych

5270 Operatorzy pojazdów, maszyniści i palacze parowozów 29,0 40,3

5271 Operatorzy ciężkiego sprzętu mechanicznego 29,0 41,7

5272 Maszyniści pojazdów kolejowych 29,0 41,7

5274 Kierowcy samochodów osobowych, ciężarowych, 29,0 41,7
autobusów

5275 Motorniczowie tramwajów i kierowcy trolejbusów 29,0 40,3

5276 Maszyniści lekkich pojazdów motorowych 29,0 40,3
oraz kierowcy ciągników

5279 Pozostali operatorzy i kierowcy pojazdów 29,0 35,8

5280 Marynarze i rybacy 29,0 39,4

5281 Marynarze, mechanicy, radiomechanicy 29,0 49,0

5283 Marynarze pokładowi 29,0 39,0

5284 Rybacy morscy na statkach i kutrach rybackich 29,0 39,0

5285 Rybacy śródlądowi 29,0 33,9

5290 Pozostali robotnicy wykwalifikowani 29,0 40,4

5291 Drukarze, powielaczowi i wykwalifikowani robotnicy 29,0 49,0
w produkcji artykułów papierniczych i włókienniczych

5292 Kontrolerzy jakości i ilości materiałów i wyrobów gotowych 29,0 38,2

5293 Pobieracze prób, brakarze, sortowacze 29,0 34,1

5299 Inni robotnicy wykwalifikowani poza rolnictwem 29,0 40,4

5300 Wykwalifikowani pracownicy fizyczni 28,0 37,9
w rolnictwie
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5310 Wykwalifikowani robotnicy rolni 28,0 40,3

5311 Traktorzyści, kombajniści i inni wykwalifikowani 28,0 40,3
robotnicy rolni

5320 Wykwalifikowani pracownicy leśnictwa 27,0 33,9

5321 Gajowi, podleśniczowie i inni wykwalifikowani 27,0 33,9
pracownicy leśnictwa

5330 Pozostali wykwalifikowani pracownicy fizyczni w rolnictwie 29,0 39,6

5331 Ogrodnicy, pszczelarze 29,0 38,9

5332 Pozostali wykwalifikowani pracownicy fizyczni w rolnictwie 29,0 40,3

6000 Półwykwalifikowani i niewykwalifikowani 13,0 18,1
pracownicy fizyczni

6100 Półwykwalifikowani i niewykwalifikowani 
pracownicy fizyczni poza rolnictwem 19,0 22,1

6150 Robotnicy do prac prostych w przemyśle, budownictwie, 19,0 22,1
transporcie

6151 Robotnicy do prac prostych w przemyśle 21,0 26,6

6152 Robotnicy do prac prostych zatrudnieni przy wznoszeniu 21,0 23,8
budynków

6153 Robotnicy do prac prostych przy budowie 21,0 24,4
i utrzymaniu dróg i linii komunikacyjnych

6154 Robotnicy do prac prostych w transporcie, zatrudnieni 19,0 17,8
przy pakowaniu, ładowaniu i przewożeniu towarów i osób

6159 Pozostali robotnicy do prac prostych w przemyśle, 19,0 17,8
budownictwie, transporcie

6300 Półwykwalifikowani i niewykwalifikowani 18,0 15,1
robotnicy rolni i leśni

6310 Półwykwalifikowani i niewykwalifikowani robotnicy 18,0 15,1
rolni i leśni

6311 Półwykwalifikowani i niewykwalifikowani robotnicy rolni 18,0 15,1

6313 Półwykwalifikowani i niewykwalifikowani robotnicy 18,0 15,1
leśni, drwale

6314 Pielęgniarze weterynarii, sanitariusze weterynarii 18,0 15,1

6400 Niewykwalifikowani pracownicy usług 8,0 17,0

6410 Stróże, woźni i sprzątacze 8,0 18,9

6411 Stróże, dozorcy dzienni i nocni, portierzy 8,0 22,4

6412 Dozorcy domów mieszkalnych (gospodarze domów) 8,0 22,4

6413 Woźni, szatniarze, bileterzy 8,0 17,4

6414 Sprzątacze pomieszczeń, sprzątaczki 8,0 17,4

6415 Zamiatacze ulic, zmywacze (autobusów, beczek, naczyń itp.) 8,0 15,1

6416 Grabarze 8,0 15,1

6420 Gońcy i pokrewni 6,0 17,4
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6421 Gońcy i pokrewni 6,0 17,4

6422 Bagażowi, doręczyciele i dostarczyciele 6,0 15,1

6430 Pomoce domowe 6,0 17,4

6431 Pomoce domowe 6,0 17,4

6432 Pracownicy bez określonych kwalifikacji zatrudnieni 6,0 15,1
przy przyrządzaniu i podawaniu posiłków, 
pracownicy pomocniczy w punktach skupu

6440 Niewykwalifikowani pracownicy handlu 8,0 15,1

6450 Pozostali niewykwalifikowani pracownicy usług 6,0 16,0

6451 Salowi, salowe, sterylizatorzy narzędzi szpitalnych 6,0 17,4

6452 Łazienni, dezynfektorzy, dezynsekatorzy 6,0 16,5

6453 Sanitariuszowi, gipsowi, sterylizatorzy, zabiegowi 8,0 18,8

6459 Pozostali niewykwalifikowani pracownicy usług 6,0 15,1

7000 Rolnicy, ogrodnicy, hodowcy i rybacy 29,0 40,3

7100 Rolnicy indywidualni 29,0 40,3

7110 Samodzielni rolnicy – właściciele gospodarstw rolnych 29,0 40,3

7120 Ogrodnicy i hodowcy – właściciele 29,0 40,3

7300 Rybacy 29,0 40,3

7310 Szyprowie, właściciele kutra lub łodzi rybackiej 29,0 40,3

8000 Właściciele prywatnych firm 60,1 54,2

8100 Właściciele zakładów wytwórczych i usługowych 58,0 51,3

8110 Właściciele zakładów wytwórczych i usługowych 58,0 51,3

8112 Właściciele zakładów produkcji, napraw i remontów 
urządzeń mechanicznych, elektromechanicznych 58,0 51,3

8113 Właściciele zakładów produkcji materiałów budowlanych, 58,0 51,3
robót budowlano-montażowych i obróbki drewna

8114 Właściciele zakładów produkcji i napraw odzieży, 58,0 51,3
obuwia, wyrobów konfekcyjno-galanteryjnych 
i innych pokrewnych

8116 Właściciele taksówek bagażowych i osobowych 58,0 44,3
oraz właściciele transportowych pojazdów konnych

8118 Właściciele pozostałych zakładów wytwórczych 58,0 39,8

8400 Właściciele firm w sferze usług niematerialnych 64,0 57,1

8410 Właściciele firm w sferze usług niematerialnych 64,0 57,1

8411 Właściciele firm obrotu finansowego 65,0 61,4
– kantorów, lombardów itp.

8412 Właściciele firm konsultingowych, reklamowych, 64,0 61,4
doradztwa technicznego, ekonomicznego i prawnego

8413 Właściciele firm komputerowych oraz obsługi sprzętu 64,0 61,4
audio-wizualnego, poligraficznego, fotograficznego itp.
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8414 Właściciele biur podróży, turystyki i rekreacji 62,0 57,1

8415 Właściciele firm obrotu nieruchomościami 62,0 57,1

8416 Właściciele hoteli i pensjonatów 62,0 57,1

8417 Właściciele zakładów usługowych: fryzjerskich i kosmetycznych 58,0 44,3

8418 Właściciele restauracji i innych placówek gastronomicznych 58,0 39,8

8419 Pozostali właściciele firm w sferze usług niematerialnych 58,0 44,3

8600 Właściciele sklepów i placówek handlowych 58,0 39,8

8610 Właściciele sklepów i placówek handlowych 58,0 39,8

9000 Inne zawody oraz osoby niesklasyfikowane xxx xxx

9600 Inne zawody niesklasyfikowane gdzie indziej xxx xxx

9700 Odmowa odpowiedzi xxx xxx

9800 Brak informacji, brak odpowiedzi xxx xxx

9900 Nie dotyczy xxx xxx

9910 Uczący się xxx xxx

9920 Bezrobotni xxx xxx

9930 Renciści, emeryci xxx xxx

9940 Prowadzący dom xxx xxx

9950 Nie pracujący z innych powodów xxx xxx

xxx – nie dotyczy; wartości skal zostały wyestymowane wyłącznie dla kategorii zawodowych
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Za łącz nik 5.2 Ska la Sta tu su Spo łecz no -Eko no micz ne go 1979, Ska la Wy na -
gro dze nia Ma te rial ne go 2007, Ska la Pre sti żu Za wo dów 1979 i Ska la Pre sti -
żu Za wo dów 2007

SKZ 2007 Skala

Statusu Wynagro- Prestiżu Prestiżu
Społeczno- dzenia Zawodów Zawodów

-Ekonomicz- Materialnego
nego 1979 2007 1979 2007

0000 Wyższe kadry kierownicze, 61,1 73,7 64,0 73,3
menedżerowie i kierownicy

0100 Kierownicy centralnej i terenowej 75,4 76,9 69,0 78,7
administracji państwowej, 
samorządowej, organizacji 
społecznych i politycznych

0110 Wyższe kadry kierownicze 86,2 81,6 85,4 88,2
w administracji państwowej 
i samorządowej

0111 Wyższe kadry kierownicze 86,2 82,0 85,5 95,2
w administracji państwowej 
i samorządowej na szczeblu centralnym 
i wojewódzkim

0112 Wyższe kadry kierownicze 74,8 81,3 73,4 81,2
w administracji państwowej 
i samorządowej szczebla terenowego 
– powiatów, miast, gmin

0170 Kierownictwo partii politycznych 72,8 73,2 63,8 66,6
oraz organizacji społecznych

0171 Kierownictwo partii politycznych 76,4 76,1 67,3 79,7
oraz organizacji społecznych 
na szczeblu centralnym i wojewódzkim

0172 Kierownictwo partii politycznych 69,0 70,2 58,8 53,4
oraz organizacji społecznych szczebla 
terenowego – powiatów, miast, gmin

0180 Wyższe kadry wojska i policji 70,4 75,8 69,6 81,3

0200 Menedżerowie i kierownicy 64,2 78,3 72,3 79,0
zakładów pracy

0290 Wyższe kadry menedżerskie 72,3 78,3 79,8 79,0

0291 Wyższe kadry menedżerskie firm 52,5 88,2 70,6 81,9
produkcyjnych i usług gospodarczych 
– dyrektorzy, prezesi, członkowie 
zarządów i rad nadzorczych organizacji 
gospodarczych
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0292 Wyższe kadry menedżerskie instytucji 69,7 75,0 77,9 86,1
naukowych, kulturalnych i służby zdrowia

0293 Dyrektorzy i kierownicy samodzielnych 65,5 74,1 60,9 73,4
jednostek organizacyjnych w oświacie 
i innych instytucjach życia publicznego

0294 Dyrektorzy i kierownicy w administracji 56,4 77,3 60,9 75,9
centralnej, wojewódzkiej i terenowej

0295 Główni i naczelni szefowie w firmach 70,0 78,2 64,4 73,4
przemysłowych i usług gospodarczych

0296 Wyższe kadry menedżerskie 60,9 77,1 71,8 83,2
pozostałych instytucji

0300 Kierownicy techniczni 44,8 65,8 50,7 62,3
i administracyjno-organizacyjni

0310 Kierownicy techniczni 56,6 68,1 58,1 57,2

0311 Kierownicy techniczni 78,1 73,2 60,2 47,2
w firmach produkcyjnych

0312 Kierownicy techniczni 54,5 70,0 61,0 63,4
w firmach budowlanych

0313 Kierownicy techniczni w transporcie 37,2 61,1 53,0 60,9

0320 Kierownicy organizacyjni 43,4 69,0 52,0 62,2

0321 Kierownicy działów i referatów w 45,2 65,4 61,2 75,2
administracji państwowej i samorządowej

0322 Kierownicy obsługi finansowej 49,7 75,3 51,4 58,8
i gospodarczej urzędów i firm

0323 Kierownicy samodzielnych jednostek 35,4 66,2 43,4 52,7
organizacyjnych w usługach

0340 Kierownicy działów i referatów 34,3 60,3 42,1 67,6
w administracji firm

1000 Specjaliści 66,3 38,6 64,5 71,4

1100 Specjaliści nietechniczni 65,8 36,8 66,9 73,7

1110 Wykonujący zawody twórcze 65,7 45,8 71,3 78,2

1112 Literaci i pokrewni 61,9 43,9 81,8 78,2

1113 Dziennikarze, redaktorzy, sprawozdawcy 60,6 38,4 66,6 81,2

1114 Artyści – plastycy 60,8 42,4 69,4 72,7

1115 Artyści – muzycy 46,8 39,1 79,1 81,1

1116 Kompozytorzy 64,0 50,2 81,7 91,0

1117 Śpiewacy, tancerze, choreografowie 43,7 46,1 59,0 67,7

1118 Reżyserzy, aktorzy 58,3 43,2 78,1 86,9

1119 Pozostali specjaliści wykonujący wolne 49,3 44,1 71,3 72,1
zawody artystyczne i twórcze
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1120 Pracownicy naukowo-badawczy 55,8 38,7 64,4 76,0
i naukowo-dydaktyczni

1121 Samodzielni pracownicy 72,1 50,4 81,7 97,3
naukowo-dydaktyczni

1122 Pomocniczy pracownicy 67,5 32,6 76,0 79,1
naukowo-dydaktyczni

1123 Kustosze i pozostali specjaliści 57,7 36,1 35,5 50,5
w archiwach, bibliotekach, muzeach

1124 Filolodzy i tłumacze 55,8 35,0 64,4 78,3

1130 Nauczyciele 54,1 26,6 57,5 58,7

1133 Inspektorzy do spraw pedagogicznych, 66,2 31,7 61,9 60,4
wizytatorzy szkolni

1134 Nauczyciele i wychowawcy w szkołach 62,2 27,2 60,4 68,7
średnich

1135 Nauczyciele i wychowawcy w szkołach 46,2 24,5 54,1 62,4
podstawowych i zasadniczych zawodowych

1136 Korepetytorzy 41,8 23,0 53,5 43,2

1140 Specjaliści kierunków ekonomicznych 64,4 34,6 70,2 65,0
i społecznych

1141 Socjologowie i politolodzy 64,4 31,8 66,6 76,6

1142 Psychologowie 64,4 37,6 70,2 71,2

1144 Ekonomiści, specjaliści bankowości 67,5 39,4 72,3 63,5
i finansów

1145 Specjaliści ds. strategii, rozwoju, 67,5 33,6 60,4 66,0
zarządzania i zasobów ludzkich

1146 Specjaliści ds. marketingu, promocji, 62,2 34,1 60,4 65,5
reklamy i PR (public relations)

1147 Specjaliści pomocy społecznej 62,2 31,8 60,4 43,7
i pracy socjalnej

1149 Pozostali specjaliści kierunków 63,9 33,9 73,9 68,5
społecznych i humanistycznych

1150 Prawnicy 75,2 45,2 70,5 84,1

1153 Sędziowie, asesorzy sądowi 74,0 43,9 82,4 94,6

1154 Prokuratorzy, asesorzy prokuratorscy 71,7 45,7 79,9 93,7

1155 Aplikanci w wymiarze sprawiedliwości 72,6 30,0 49,3 62,2

1156 Samodzielni prawnicy 77,7 52,0 70,5 74,8

1157 Adwokaci 77,7 50,4 70,5 90,3

1158 Radcy prawni, notariusze 77,7 48,9 70,5 89,2

1160 Specjaliści nauk przyrodniczych 66,7 37,0 69,2 75,1
i matematyczno-fizycznych

1161 Biolodzy, zoolodzy, botanicy i pokrewni 66,6 30,8 68,1 77,9
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1162 Chemicy 67,6 37,2 66,3 74,3

1163 Matematycy, fizycy, astronomowie 66,2 38,1 73,6 78,8

1165 Informatycy i programiści systemów 66,2 45,2 73,6 73,0
komputerowych

1169 Pozostali specjaliści nauk przyrodniczych 66,2 33,7 68,9 71,6
i matematyczno-przyrodniczych

1170 Lekarze i specjaliści 71,9 35,5 71,8 79,7
nauk farmakologicznych

1173 Lekarze medycyny 72,6 38,1 78,0 87,8

1174 Lekarze dentyści, stomatolodzy 68,9 29,6 72,5 74,3

1175 Farmaceuci, aptekarze 68,5 34,1 58,6 74,8

1180 Specjaliści agronomii i zootechniki 64,1 33,1 59,7 67,0

1185 Lekarze weterynarii 74,0 36,5 68,0 77,5

1186 Agronomowie, agrotechnicy, 64,9 31,7 57,5 66,1
zootechnicy, hodowcy

1187 Inżynierowie rolnictwa, leśnictwa, 53,4 31,0 58,3 57,4
ogrodnictwa

1190 Duchowni 74,0 34,9 70,2 80,9

1191 Wyższe duchowieństwo 75,4 40,1 78,5 91,7

1192 Pozostali duchowni: księża, pastorzy, kapłani 72,6 29,6 61,9 70,0

1200 Specjaliści techniczni 62,4 40,4 64,4 69,1

1220 Inżynierowie 71,5 39,3 71,6 69,1

1221 Inżynierowie metalurdzy 73,5 36,9 72,5 72,1

1222 Inżynierowie mechanicy 70,9 34,2 72,4 70,7

1223 Inżynierowie elektrycy, elektronicy 71,8 39,6 74,9 66,7
i energetycy

1224 Inżynierowie architekci 77,7 42,0 73,1 75,5

1225 Inżynierowie geodeci, geolodzy i górnicy 73,6 49,8 71,8 64,4

1226 Inżynierowie transportu 65,5 36,1 67,7 69,6

1227 Inżynierowie chemicy 67,7 35,9 70,8 74,3

1229 Pozostali inżynierowie 70,9 39,8 70,3 60,4

1230 Pracownicy na stanowiskach inżynierów 56,9 36,7 52,3 62,8

1231 Technolodzy 51,2 34,7 51,6 54,1

1232 Konstruktorzy i projektanci 67,2 36,3 65,8 64,0

1234 Kontrolerzy i inspektorzy na stanowisku 53,8 35,5 47,2 56,8
inżyniera

1235 Inżynierowie i inspektorzy normowania 55,6 32,1 51,9 68,9
pracy

1236 Inżynierowie i inspektorzy BHP 48,7 32,0 34,7 61,3
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1237 Inspektorzy ds. technicznych 54,4 39,4 48,9 56,8

1238 Inżynierowie informatycy, analitycy 71,5 47,0 71,6 77,5
i projektanci systemów komputerowych

1240 Inni specjaliści inżynieryjno-techniczni 58,8 45,1 69,3 75,2

1241 Piloci samolotów 66,3 51,6 74,4 80,6

1242 Kapitanowie, nawigatorzy i mechanicy 51,4 46,2 64,2 72,5
pokładowi żeglugi wielkiej

1249 Pozostali specjaliści 58,8 37,4 69,3 72,5
inżynieryjno-techniczni

2000 Technicy i wyspecjalizowani 3,4 28,8 50,7 51,2
pracownicy administracyjno-biurowi

2100 Technicy i pracownicy 47,6 31,0 46,7 46,3
na stanowiskach równorzędnych

2120 Technicy przemysłu, budownictwa 44,1 32,6 48,7 46,5
i transportu

2121 Technicy metalurdzy 48,7 32,2 51,2 53,2

2122 Technicy mechanicy 45,0 32,7 47,5 52,3

2123 Technicy elektrycy, elektronicy, 45,9 33,0 53,4 46,4
energetycy

2124 Technicy geodeci, geolodzy, górnicy 53,7 43,4 53,1 49,6

2125 Technicy budowlani 44,2 33,6 48,9 41,9

2126 Technicy transportu 36,2 31,0 47,9 43,2

2127 Technicy chemicy 40,5 27,2 49,3 42,3

2129 Pozostali technicy 41,3 27,5 43,7 43,2

2130 Pracownicy techniczni na stanowiskach 38,2 28,5 39,9 42,9
techników lub równorzędnych

2131 Asystenci konstruktorów i projektantów 36,2 26,4 42,0 43,7

2132 Dyspozytorzy 37,5 31,4 41,3 53,6

2133 Kontrolerzy eksploatacyjno-techniczni 37,0 30,9 38,0 39,6

2134 Technicy normowania pracy 38,4 26,6 41,9 40,5

2135 Technicy BHP 40,6 26,9 42,3 41,1

2136 Pracownicy techniczni na stanowiskach 44,2 26,8 40,8 41,1
techników

2137 Kreślarze 37,0 25,8 41,4 43,9

2138 Laboranci przemysłowi 34,3 28,4 31,8 34,4

2139 Technicy komputerowi 44,2 33,1 42,3 48,2

2140 Średniego szczebla specjaliści żeglugi 46,2 31,9 53,0 49,6
i transportu wodnego i lotnictwa

2144 Piloci i nawigatorzy żeglugi śródlądowej 50,1 32,2 54,8 52,7
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2145 Asystenci elektryka, mechanika, 44,0 28,6 40,6 43,3
nawigatora żeglugi morskiej 
lub śródlądowej

2147 Piloci samolotów nieliniowych, 50,1 35,0 54,8 52,7
w tym przemysłowych i rolniczych

2300 Wyspecjalizowani pracownicy 40,8 26,6 49,5 56,0
administracyjno-biurowi

2320 Księgowi, planiści, inspektorzy 42,3 28,2 49,1 52,9

2321 Główni kasjerzy, intendenci 42,4 27,3 45,8 51,8
i magazynierzy

2322 Inspektorzy i instruktorzy księgowości 44,1 28,2 48,8 56,8

2323 Księgowi i rachmistrze 37,3 25,1 33,8 50,9

2324 Ekonomiści ds. planowania, transportu, 41,4 29,1 52,9 67,6
zatrudnienia i płac

2325 Inspektorzy i kontrolerzy finansowi 41,0 28,5 39,4 62,2

2326 Technicy przetwarzania danych 43,2 32,1 66,5 48,2

2327 Stenografowie, stenotypiści 48,5 26,5 64,6 31,2

2328 Inspektorzy i instruktorzy 40,9 28,6 40,6 54,1
ds. administracyjno-gospodarczych, 
osobowych

2330 Inspektorzy podatkowi i inni urzędnicy 42,1 25,0 55,0 59,1
administracji publicznej

2331 Inspektorzy podatkowi 41,0 30,5 52,9 62,8

2332 Specjaliści do spraw zasiłków 41,0 21,4 52,9 50,9
społecznych, rent i emerytur

2333 Specjaliści od udzielania licencji 41,0 23,8 52,9 57,7
i wydawania dokumentów

2339 Inni urzędnicy administracji państwowej 45,2 24,1 61,2 64,9
niesklasyfikowani gdzie indziej

3000 Inni pracownicy umysłowi 38,8 25,6 37,7 47,3
średniego szczebla

3100 Specjaliści nietechniczni średniego szczebla 45,7 25,9 48,3 50,0

3110 Specjaliści średniego szczebla 46,1 24,0 50,0 55,9
w dziedzinie oświaty i kultury

3112 Nauczyciele zawodu 39,6 23,1 54,1 56,3

3113 Przedszkolanki 40,3 21,7 41,2 58,1

3114 Wychowawcy w oświacie pozaszkolnej, 49,6 25,2 52,4 49,6
kuratorzy

3116 Bibliotekarze 50,6 24,9 51,2 61,3

3119 Pozostali pracownicy oświaty 50,5 25,2 44,9 54,1
i działalności kulturalno-oświatowej
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3120 Pielęgniarki i średni personel medyczny 42,4 24,3 48,5 49,6

3121 Przełożone pielęgniarek, instruktorzy 49,8 30,8 59,2 59,5
położnictwa

3122 Pielęgniarki, położne, felczerzy 43,7 21,8 46,0 55,9

3123 Laboranci, technicy medyczni i pokrewni 42,2 25,3 45,0 47,3

3124 Felczerzy weterynarii 36,2 23,1 45,6 47,3

3126 Fizjoterapeuci i specjaliści z dziedzin 40,1 22,0 46,5 52,5
pokrewnych

3128 Osoby leczące tradycyjnymi metodami 40,1 24,1 46,5 41,4

3129 Inni specjaliści średniego szczebla 42,4 22,8 48,5 43,3
w lecznictwie niesklasyfikowani 
gdzie indziej

3130 Towaroznawcy i podobni 46,9 27,7 49,0 53,7

3131 Towaroznawcy i rzeczoznawcy handlowi 46,2 28,2 46,7 54,1

3132 Instruktorzy i technolodzy żywienia 47,6 27,1 51,2 53,2

3140 Specjaliści agronomii i zootechniki 47,4 21,1 45,5 42,7
średniego szczebla

3142 Agronomowie, agrotechnicy, zootechnicy 40,5 28,5 48,0 49,6
na stanowiskach techników

3143 Technicy rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa 40,0 26,1 43,7 39,0

3149 Pozostali specjaliści rolnictwa 47,5 26,1 38,0 39,6
i leśnictwa średniego szczebla

3150 Specjaliści średniego szczebla 37,1 31,9 29,6 45,5
w finansach i handlu

3151 Maklerzy zajmujący się obrotem 37,3 43,6 33,8 72,3
papierów wartościowych

3152 Agenci ubezpieczeniowi 36,9 34,3 26,5 47,8

3153 Agenci handlu nieruchomościami 37,3 26,7 33,8 51,4

3154 Organizatorzy podróży, doradcy 37,3 28,2 33,8 44,6

3155 Agenci zajmujący się sprzedażą w handlu 36,9 30,8 26,5 32,9

3156 Agenci skupu 36,9 26,3 26,5 32,9

3157 Licytatorzy, taksatorzy 36,9 35,3 26,5 37,2

3159 Specjaliści średniego szczebla w handlu 36,9 30,0 26,5 44,6
i finansach niesklasyfikowani 
gdzie indziej

3160 Specjaliści w dziedzinie biznesu 37,3 27,7 33,8 55,2

3161 Maklerzy 37,3 30,2 33,8 58,1

3162 Specjaliści od clearingu i rozliczeń 37,3 29,1 33,8 62,2
finansowych

3163 Agenci do spraw zatrudnienia 37,3 27,0 33,8 50,0
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3169 Inni specjaliści w dziedzinie biznesu 37,3 27,5 33,8 50,5
i maklerzy handlowi, gdzie indziej 
niesklasyfikowani

3170 Pracownicy pomocy społecznej 37,3 24,5 33,8 47,4
i pracy socjalnej

3200 Pracownicy biurowi 31,8 26,0 27,0 40,3

3210 Referenci 37,2 24,8 24,2 38,8

3211 Referenci księgowości 36,9 23,5 26,5 36,9

3212 Referenci statystyczni, ekonomiczni, 38,2 25,2 23,1 44,6
zaopatrzeniowcy

3213 Referenci administracyjno-gospodarczy, 36,4 25,0 22,9 36,9
organizacyjni

3214 Wysokokwalifikowani pracownicy 37,2 25,5 34,1 36,9
obsługi sekretariatu

3220 Kasjerzy 32,0 23,5 31,7 37,2

3221 Kasjerzy w bankach, urzędach 32,0 23,5 31,7 37,2
pocztowych i przedsiębiorstwach

3230 Sekretarki i maszynistki 28,9 22,5 24,9 30,1

3231 Kanceliści i sekretarki 28,9 25,8 24,9 37,8

3232 Maszynistki, osoby wpisujące tekst 28,9 24,7 24,9 25,2
i dane do komputera

3233 Pomoce biurowe, pomoce w kancelarii 22,6 19,7 20,4 16,7

3234 Recepcjoniści 22,6 20,0 20,4 33,8

3239 Inni urzędnicy biurowi 28,9 22,3 24,9 36,9

3240 Inni 28,9 33,0 27,2 40,3

3241 Celnicy 28,9 33,0 27,2 54,9

3300 Funkcjonariusze policji, wojska 58,1 27,7 51,7 49,5
i ochrony państwa

3310 Policjanci 56,3 31,0 38,6 56,8

3320 Żołnierze zawodowi 47,5 26,4 46,9 46,0

3330 Oficerowie, podoficerowie 43,0 25,7 31,4 45,6
i funkcjonariusze straży przemysłowej 
i kolejnictwa

3400 Pracownicy działalności 50,5 22,7 44,9 49,3
artystycznej, rozrywki i sportu

3410 Artyści estradowi 50,5 23,0 44,9 37,2

3420 Sportowcy 50,5 22,4 44,9 61,3

4000 Pracownicy fizyczno-umysłowi 26,6 22,9 24,0 26,5

4130 Sprzedawcy i kasjerzy w sklepach 23,1 21,1 22,6 20,1
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4131 Sprzedawcy w sklepach 26,6 25,4 24,0 27,6
wielkopowierzchniowych: hipermarketach, 
supermarketach, domach towarowych, 
sklepach samoobsługowych

4132 Sprzedawcy w sklepach tradycyjnych 23,1 19,4 22,6 19,4

4133 Sprzedawcy na bazarach i targowiskach 19,6 18,8 9,7 14,1

4134 Pozostali sprzedawcy 24,6 21,0 18,1 23,0

4135 Kasjerzy w sklepach 28,0 20,7 23,6 16,2

4200 Pracownicy transportu i łączności 25,0 23,5 17,4 25,1

4210 Konduktorzy i konwojenci 24,8 23,8 15,8 25,3

4211 Konduktorzy, kontrolerzy biletów 26,5 24,9 17,9 23,0

4212 Konwojenci 23,3 22,6 13,7 27,5

4220 Listonosze, telefonistki i inni 25,0 23,1 18,9 24,8
pracownicy łączności

4221 Listonosze, doręczyciele przesyłek 23,3 23,2 16,8 27,5

4222 Telefonistki, telemarketerzy 29,0 22,4 24,7 18,0

4229 Pozostali pracownicy łączności 22,8 23,7 15,3 28,8
niesklasyfikowani gdzie indziej

4300 Pracownicy usług osobistych 27,3 20,8 24,2 25,9

4310 Fryzjerzy i kosmetyczki 29,4 18,2 21,0 24,8

4311 Fryzjerzy, charakteryzatorzy 24,0 16,8 23,2 21,2

4312 Kosmetyczki, manikurzystki 35,4 19,5 18,7 28,4

4320 Kucharze i kelnerzy 25,4 23,1 21,6 27,6

4321 Kucharze, cukiernicy, kawiarki 26,8 25,4 24,0 29,5

4322 Kelnerzy, stewardzi, bufetowi, barmani 24,0 21,0 19,1 25,7

4330 Pracownicy innych usług osobistych 26,7 21,0 30,0 25,3

4331 Fotografowie 27,7 22,3 28,8 32,4

4332 Pracownicy pomocniczy w zakładach 25,8 20,7 31,2 25,7
fotograficznych

4334 Pracownicy pogrzebowi 26,7 26,5 24,1 16,0

4335 Astrologowie i wróżbiarze 29,4 15,5 30,1 29,5

4339 Pozostali pracownicy usług osobistych 26,7 20,0 30,0 23,9

4400 Pracownicy magazynowania i zaopatrzenia 25,0 24,7 27,1 23,8

4410 Magazynierzy 25,0 23,2 27,1 17,6

4420 Zaopatrzeniowcy 25,0 26,1 27,1 30,2

4500 Pracownicy ochrony 25,0 24,7 27,1 25,7

4510 Pracownicy ochrony obiektów i osób 25,0 24,7 27,1 25,7
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4600 Modelki i hostessy 32,6 22,8 33,8 38,3

4610 Modelki i hostessy 32,6 22,8 33,8 38,3

4611 Modelki i modele 40,2 21,8 40,6 47,3

4612 Hostessy, osoby do towarzystwa 25,0 23,7 27,1 29,2

5000 Wykwalifikowani pracownicy fizyczni 27,1 25,8 28,8 26,9

5100 Brygadziści i pracownicy fizyczni 34,4 30,9 33,5 34,1
nadzoru

5160 Brygadziści i pracownicy fizyczni nadzoru 34,4 30,9 33,5 34,1

5161 Brygadziści i pracownicy fizyczni nadzoru 39,4 38,1 45,1 34,1
w górnictwie i produkcji wyrobów 
metalowych

5162 Brygadziści i pracownicy fizyczni nadzoru 35,1 28,4 34,7 35,0
przemysłu włókienniczego, chemicznego, 
spożywczego

5163 Brygadziści i pracownicy fizyczni nadzoru 36,5 31,6 38,8 36,0
budownictwa

5164 Brygadziści i pracownicy fizyczni nadzoru 34,0 30,1 18,4 34,5
w transporcie i magazynowaniu

5165 Brygadziści i pracownicy fizyczni nadzoru 34,9 26,2 30,4 31,1
robót rolnych i leśnych

5200 Wykwalifikowani pracownicy 27,2 25,4 33,2 24,8
fizyczni poza rolnictwem

5210 Wykwalifikowani robotnicy w zawodach 31,7 36,2 42,0 30,3
górniczych i związanych z górnictwem

5211 Kombajniści i operatorzy maszyn górniczych 30,7 36,8 45,4 28,4

5212 Górnicy 37,5 37,9 48,5 30,6

5213 Wykwalifikowani robotnicy 27,0 34,0 32,1 32,0
wydobywania ropy i gazu

5220 Wykwalifikowani robotnicy produkcji 29,2 27,9 33,1 24,4
metali i wyrobów elektrotechnicznych 
oraz przesyłania energii elektrycznej 
i cieplnej

5221 Wykwalifikowani robotnicy produkcji 26,5 26,8 31,4 22,1
metali – wytapiacze, walcownicy, 
kowale, odlewnicy i podobni

5222 Elektrycy, energetycy, elektroenergetycy, 28,7 32,2 36,1 34,0
monterzy linii elektrycznych i urządzeń 
telekomunikacyjnych

5223 Elektromonterzy, elektromechanicy 30,4 27,1 28,9 26,1
urządzeń elektrotechnicznych, 
elektromechanicznych 
i telekomunikacyjnych
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5224 Operatorzy maszyn produkujących wyroby 29,1 28,3 37,5 25,0
elektrotechniczne i elektroniczne

5225 Maszyniści urządzeń wytwarzających 29,1 26,4 35,0 25,7
i przetwarzających energię elektryczną 
i cieplną

5226 Monterzy detali wyrobów 30,9 25,4 32,4 24,3
elektrotechnicznych i elektronicznych

5227 Palacze pieców przemysłowych 30,0 29,0 20,3 13,5
i kotłów ogrzewczych

5230 Wykwalifikowani robotnicy produkcji 23,5 25,1 26,1 23,9
materiałów budowlanych i budownictwa

5231 Maszyniści i operatorzy urządzeń 23,8 28,7 33,3 22,5
do produkcji materiałów budowlanych

5232 Murarze, betoniarze, tynkarze, 22,5 23,6 25,7 21,6
monterzy konstrukcji budowlanych

5233 Monterzy instalacji sanitarnych 24,3 24,9 29,1 27,9
i gazowych, hydraulicy

5234 Cieśle, stolarze, tapicerzy 23,8 23,9 23,8 24,8

5235 Operatorzy maszyn do obróbki drewna 23,8 24,3 26,1 23,9
– frezerzy, strugacze, tokarze

5236 Posadzkarze, szklarze i inni robotnicy 22,5 24,9 18,4 22,5
wykwalifikowani robót 
wykończeniowych w budownictwie

5240 Wykwalifikowani robotnicy budowy 26,9 25,9 36,6 25,9
maszyn i urządzeń, monterzy 
konstrukcji stalowych oraz operatorzy 
żurawi i dźwigów

5241 Robotnicy pracujący na obrabiarkach 30,0 26,2 38,9 27,5
do metali

5242 Robotnicy metalizacyjnej obróbki metali 29,1 25,6 40,2 18,5

5243 Wyspecjalizowani robotnicy w produkcji 26,5 26,7 33,7 27,5
i naprawach urządzeń precyzyjnych

5244 Mechanicy maszyn i urządzeń 27,8 28,2 34,3 26,0

5245 Maszyniści i operatorzy żurawi, 23,4 25,6 34,8 28,9
przenośników, suwnic, wyciągów

5246 Monterzy konstrukcji stalowych, 24,3 26,1 37,8 22,1
zbrojarze, blacharze

5247 Mechanicy samochodowi i innych 30,0 25,0 40,4 31,5
środków transportu

5248 Mechanicy i ślusarze konserwacji 27,8 24,1 34,3 26,1
i napraw zatrudnieni w 
przedsiębiorstwach sfery niematerialnej

5249 Ślusarze narzędziowi, mechanicy 26,9 26,0 36,6 24,6
narzędziowi
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5250 Wykwalifikowani robotnicy przemysłu 28,1 24,2 28,1 26,5
chemicznego i spożywczego

5251 Aparatowi reakcji chemicznych 24,6 25,9 31,1 27,9
oraz piecowi procesów chemicznych

5252 Aparatowi procesów przetwórstwa 24,2 24,0 37,5 21,6
spożywczego

5253 Młynarze, piekarze, cukiernicy, ubojowi, 22,4 23,2 22,4 24,8
wędliniarze

5254 Operatorzy urządzeń obróbki szkła 20,2 24,9 25,2 22,5
i ceramiki, wypalacze, szlifierze

5255 Koloryści, fotochemicy i dekoratorzy 24,6 23,0 34,2 35,6
wyrobów ze szkła, ceramiki i tworzyw 
sztucznych

5260 Wykwalifikowani robotnicy przemysłu 23,0 21,1 23,4 20,2
włókienniczego i odzieżowego

5261 Przędzarze, tkacze, dziewiarze włókna, 21,1 20,6 24,7 22,1
tkanin i odzieży

5262 Wykwalifikowani robotnicy produkcji 23,2 21,7 26,3 27,5
i napraw odzieży i wyrobów 
konfekcyjno-galanteryjnych

5263 Robotnicy działalności podstawowej 24,8 20,6 22,4 10,4
przy produkcji skóry: garbarze, barwiarze

5264 Wykwalifikowani robotnicy produkcji 22,8 21,9 20,3 20,7
i napraw wyrobów ze skóry i gumy oraz 
z papieru i tworzyw sztucznych

5270 Operatorzy pojazdów, maszyniści 24,2 24,7 25,0 22,6
i palacze parowozów

5271 Operatorzy ciężkiego sprzętu 31,8 26,1 15,0 15,3
mechanicznego

5272 Maszyniści pojazdów kolejowych 42,4 29,1 42,0 37,8

5274 Kierowcy samochodów osobowych, 26,1 26,7 32,4 27,3
ciężarowych, autobusów

5275 Motorniczowie tramwajów 26,1 23,8 21,2 27,9
i kierowcy trolejbusów

5276 Maszyniści lekkich pojazdów motorowych 22,4 21,9 25,1 18,0
oraz kierowcy ciągników

5279 Pozostali operatorzy i kierowcy pojazdów 27,9 20,6 14,1 9,0

5280 Marynarze i rybacy 28,0 22,8 30,7 29,3

5281 Marynarze, mechanicy, radiomechanicy 34,6 24,5 48,9 33,8

5283 Marynarze pokładowi 31,5 24,0 32,4 31,1

5284 Rybacy morscy na statkach i kutrach 25,5 22,4 31,9 18,5
rybackich

5285 Rybacy śródlądowi 23,8 20,1 21,9 33,8
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5290 Pozostali robotnicy wykwalifikowani 22,5 20,8 32,0 20,1

5291 Drukarze, powielaczowi i wykwalifikowani 26,0 23,7 39,4 28,4
robotnicy w produkcji artykułów 
papierniczych i włókienniczych

5292 Kontrolerzy jakości i ilości materiałów 22,9 21,2 38,7 29,7
i wyrobów gotowych

5293 Pobieracze prób, brakarze, sortowacze 19,7 19,4 17,9 12,6

5299 Inni robotnicy wykwalifikowani 21,5 18,9 32,0 9,5
poza rolnictwem

5300 Wykwalifikowani pracownicy 19,1 21,1 19,8 21,9
fizyczni w rolnictwie

5310 Wykwalifikowani robotnicy rolni 20,7 21,1 21,6 9,0

5311 Traktorzyści, kombajniści i inni 20,7 21,6 21,6 9,0
wykwalifikowani robotnicy rolni

5320 Wykwalifikowani pracownicy leśnictwa 18,4 22,8 18,6 39,2

5321 Gajowi, podleśniczowie i inni 18,4 22,8 18,6 39,2
wykwalifikowani pracownicy leśnictwa

5330 Pozostali wykwalifikowani pracownicy 18,2 18,8 19,2 17,4
fizyczni w rolnictwie

5331 Ogrodnicy, pszczelarze 18,4 19,5 19,2 23,9

5332 Pozostali wykwalifikowani pracownicy 18,0 18,1 19,2 10,8
fizyczni w rolnictwie

6000 Półwykwalifikowani 15,9 19,4 7,3 9,9
i niewykwalifikowani 
pracownicy fizyczni

6100 Półwykwalifikowani 18,1 20,3 8,6 8,8
i niewykwalifikowani pracownicy 
fizyczni poza rolnictwem

6150 Robotnicy do prac prostych w przemyśle, 18,1 20,3 8,6 8,0
budownictwie, transporcie

6151 Robotnicy do prac prostych w przemyśle 17,8 20,5 12,5 10,7

6152 Robotnicy do prac prostych zatrudnieni 
przy wznoszeniu budynków 16,1 20,5 5,1 3,6

6153 Robotnicy do prac prostych przy budowie 22,0 20,3 11,6 10,9
i utrzymaniu dróg i linii komunikacyjnych

6154 Robotnicy do prac prostych w transporcie, 17,3 20,0 6,9 6,5
zatrudnieni przy pakowaniu, ładowaniu 
i przewożeniu towarów i osób

6159 Pozostali robotnicy do prac prostych 17,3 20,2 6,9 8,11
w przemyśle, budownictwie, transporcie

6300 Półwykwalifikowani i niewykwalifikowani 14,6 19,6 7,1 16,2
robotnicy rolni i leśni
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6310 Półwykwalifikowani 14,6 19,6 7,1 16,2
i niewykwalifikowani robotnicy 
rolni i leśni

6311 Półwykwalifikowani 14,6 21,3 7,1 9,0
i niewykwalifikowani robotnicy rolni

6313 Półwykwalifikowani i niewykwalifikowani 14,6 19,4 7,1 12,2
robotnicy leśni, drwale

6314 Pielęgniarze weterynarii, sanitariusze 14,6 18,2 7,1 27,5
weterynarii

6400 Niewykwalifikowani pracownicy usług 15,1 18,4 6,1 5,6

6410 Stróże, woźni i sprzątacze 15,7 18,7 6,0 6,2

6411 Stróże, dozorcy dzienni i nocni, portierzy 16,1 19,1 3,8 7,5

6412 Dozorcy domów mieszkalnych 16,1 20,4 12,5 10,4
(gospodarze domów)

6413 Woźni, szatniarze, bileterzy 16,1 18,3 7,4 8,6

6414 Sprzątacze pomieszczeń, sprzątaczki 15,6 18,2 3,5 5,4

6415 Zamiatacze ulic, zmywacze (autobusów, 14,8 18,8 2,9 1,4
beczek, naczyń itp.)

6416 Grabarze 14,8 17,6 2,7 4,0

6420 Gońcy i pokrewni 14,8 21,1 2,7 4,6

6421 Gońcy i pokrewni 14,8 21,8 2,7 3,2

6422 Bagażowi, doręczyciele i dostarczyciele 14,8 20,3 2,7 5,9

6430 Pomoce domowe 14,3 17,9 7,4 6,3

6431 Pomoce domowe 14,3 17,9 7,4 6,3

6432 Pracownicy bez określonych kwalifikacji 14,8 17,9 7,0 6,3
zatrudnieni przy przyrządzaniu 
i podawaniu posiłków, pracownicy 
pomocniczy w punktach skupu

6440 Niewykwalifikowani pracownicy handlu 15,7 16,0 8,1 5,3

6450 Pozostali niewykwalifikowani 15,7 18,3 7,0 4,5
pracownicy usług

6451 Salowi, salowe, sterylizatorzy narzędzi 15,7 15,6 8,1 8,1
szpitalnych

6452 Łazienni, dezynfektorzy, dezynsekatorzy 16,1 14,5 4,6 4,5

6453 Sanitariuszowi, gipsowi, sterylizatorzy, 19,2 14,8 25,4 4,5
zabiegowi

6459 Pozostali niewykwalifikowani 15,7 16,7 8,4 5,2
pracownicy usług

7000 Rolnicy, ogrodnicy, hodowcy, rybacy 18,7 20,0 23,2 15,7

7110 Samodzielni rolnicy – właściciele 18,7 20,0 23,2 15,7
gospodarstw rolnych
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7100 Rolnicy indywidualni 18,6 20,6 23,0 22,3

7120 Ogrodnicy i hodowcy – właściciele 18,4 21,1 22,7 28,9

7300 Rybacy 29,3 24,5 44,4 46,9

7310 Szyprowie, właściciele kutra 29,3 24,5 44,5 46,9
lub łodzi rybackiej

8000 Właściciele prywatnych firm 44,3 64,7 46,7 57,6

8100 Właściciele zakładów wytwórczych 28,5 52,8 38,7 48,7
i usługowych

8110 Właściciele zakładów wytwórczych 28,5 52,8 38,7 48,7
i usługowych

8112 Właściciele zakładów produkcji, napraw 30,1 49,4 55,2 59,5
i remontów urządzeń mechanicznych, 
elektromechanicznych

8113 Właściciele zakładów produkcji materiałów 29,2 59,6 37,5 60,4
budowlanych, robót budowlano-
-montażowych i obróbki drewna

8114 Właściciele zakładów produkcji i napraw 29,2 61,3 31,1 39,6
odzieży, obuwia, wyrobów konfekcyjno-
-galanteryjnych i innych pokrewnych

8116 Właściciele taksówek bagażowych 28,8 43,2 32,7 36,0
i osobowych oraz właściciele 
transportowych pojazdów konnych

8118 Właściciele pozostałych zakładów 27,4 50,1 40,7 51,4
wytwórczych

8400 Właściciele firm w sferze usług 60,0 76,6 54,7 66,5
niematerialnych

8410 Właściciele firm w sferze usług 60,0 76,6 54,7 66,5
niematerialnych

8411 Właściciele firm obrotu finansowego 60,0 75,1 54,0 45,1
- kantorów, lombardów itp.

8412 Właściciele firm konsultingowych, 60,0 79,4 58,2 73,9
reklamowych, doradztwa technicznego, 
ekonomicznego i prawnego

8413 Właściciele firm komputerowych 60,0 82,0 57,1 74,8
oraz obsługi sprzętu audio-wizualnego, 
poligraficznego, fotograficznego itp.

8414 Właściciele biur podróży, turystyki 60,0 74,2 53,2 67,6
i rekreacji

8415 Właściciele firm obrotu nieruchomościami 60,0 78,8 51,0 71,6

8416 Właściciele hoteli i pensjonatów 60,0 74,2 53,2 67,6

8417 Właściciele zakładów usługowych, 25,6 49,2 34,2 45,0
fryzjerskich i kosmetycznych
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8418 Właściciele restauracji i innych 28,6 56,8 38,8 55,4
placówek gastronomicznych

8419 Pozostali właściciele firm w sferze usług 60,0 70,2 54,7 66,1
niematerialnych

8600 Właściciele sklepów i placówek handlowych 28,6 56,8 38,8 55,4

8610 Właściciele sklepów i placówek handlowych 28,6 56,8 38,8 55,4

9000 Inne zawody oraz osoby xxx xxx xxx xxx
niesklasyfikowane

9600 Inne zawody niesklasyfikowane xxx xxx xxx xxx
gdzie indziej

9700 Odmowa odpowiedzi xxx xxx xxx xxx

9800 Brak informacji, brak odpowiedzi xxx xxx xxx xxx

9900 Nie dotyczy xxx xxx xxx xxx

9910 Uczący się xxx xxx xxx xxx

9920 Bezrobotni xxx xxx xxx xxx

9930 Renciści, emeryci xxx xxx xxx xxx

9940 Prowadzący dom xxx xxx xxx xxx

9950 Nie pracujący z innych powodów xxx xxx xxx xxx

xxx – nie dotyczy; wartości skal zostały wyestymowane wyłącznie dla kategorii zawodowych
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Zbi gniew Sa wiń ski 

Roz dział 6. 

KO DO WA NIE I SKA LO WA NIE 
ZA WO DÓW WE DŁUG SKZ -2007

ZE WSPO MA GA NIEM KOM PU TE RO WYM

6.1 Za sa dy ko do wa nia za wo dów z wy ko rzy sta niem apli ka cji
wspo ma ga ją cej

Apli ka cje wspo ma ga ją ce ko do wa nie za wo dów peł nią dwie pod sta wo -
we funk cje. Po pierw sze, po zwa la ją zgro ma dzić i w spo sób syn te tycz ny
przed sta wić peł ny ze staw in for ma cji nie zbęd nych do pra wi dło we go za ko -
do wa nia da ne go za wo du. Po dru gie, uła twia ją wy szu ka nie wła ści wej ka te -
go rii w kla sy fi ka cji na pod sta wie słów klu czo wych od po wia da ją cych ty tu -
ło wi za wo do we mu (na przy kład „le karz”), sta no wi sku (na przy kład „dy rek -
tor”) lub pew nym ele men tom ro li za wo do wej (na przy kład „pra ca wy ko ny -
wa na w rol nic twie”). Oma wia na apli ka cja wspo ma ga ją ca ko do wa nie za wo -
dów za po mo cą kla sy fi ka cji SKZ -2007 re ali zu je obie po da ne funk cje, a po -
nad to umoż li wia za pi sa nie wy ni ku ko do wa nia w for ma cie elek tro nicz nym,
po zwa la ją cym na je go dal sze prze twa rza nie. Oprócz sym bo li kla sy fi ka cyj -
nych, au to ma tycz nie za pi sa ne mo gą być rów nież war to ści od po wia da ją -
cych im skal. Do stęp ne ska le za wo dów omó wio ne zo sta ły w roz dzia le pią -
tym. Do stęp na jest rów nież moż li wość au to ma tycz ne go po gru po wa nia
sym bo li SKZ -2007 w 14 grup spo łecz no -za wo do wych, co od po wia da pro -
po zy cji przed sta wio nej w roz dzia le siód mym.

6.2 For mat i za war tość da nych wy ma ga nych do ko do wa nia 
za wo dów

W ce lu uzy ska nia in for ma cji o sy tu acji pra cy re spon den tom za da je się
za rów no py ta nia za mknię te, jak i otwar te. Py ta nia za mknię te do ty czą
na ogół sa me go fak tu wy ko ny wa nia pra cy (py ta nie fil tru ją ce), a tak że tych



wszyst kich jej cha rak te ry styk, w wy pad ku któ rych moż na bez ry zy ka po -
wie rzyć ich ka te go ry za cję an kie te ro wi pod czas pro wa dze nia wy wia du. Py -
ta nia otwar te obej mu ją na ogół cha rak te ry sty ki opi so we, ta kie jak na zwa
za wo du, na zwa sta no wi ska, opis ty po wych czyn no ści i za dań wy ko ny wa -
nych w pra cy, a nie kie dy rów nież na zwę za kła du pra cy lub bran żę.

Ze sta wie nie 6.1 Przy kła do wy ze staw py tań kwe stio na riu szo wych do ty czą -
cych za wo du ak tu al nie wy ko ny wa ne go przez re spon den ta
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1. Czy obec nie ma P. sta łą pra cę?
1. tak
2. nie —> po mi nąć py ta nia 2-8 

2. Jak brzmi na zwa za wo du, któ ry P. obec nie wy ko nu je?
............................................................................................................................................................... 

3. Na ja kim sta no wi sku jest P. za trud nio ny (-a)?
.....................................................................................................................................................  

4. Na czym po le ga P. pra ca? Pro szę wła sny mi sło wa mi opi sać, czym się P. zaj mu je, co P.
na ogół ro bi w pra cy

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
5. Czy jest P. pra cow ni kiem na jem nym, czy też wła ści cie lem fir my (miej sca pra cy), 

w któ rej P. pra cu je? 

1. pra cow ni kiem na jem nym
2. wła ści cie lem/współ wła ści cie lem 

6. Czy kie ru je P. lub nad zo ru je pra cę in nych osób? 
1. tak, kie ru ję/nad zo ru ję
2. nie —-> przejść do pyt. 8 

7. Ilo ma pra cow ni ka mi P. kie ru je (pra cę ilu osób P. nad zo ru je)? 
........ osób 

8. Jak du ża jest P. fir ma (za kład pra cy)? Ile mniej wię cej osób (łącz nie z P.) jest w niej 
za trud nio nych? 

1. fir ma jed no oso bo wa / pra ca na wła sny ra chu nek
2. od 2 do 4 osób
3. od 5 do 10 osób
4. od 11 do 20 osób
5. od 21 do 50 osób
6. od 51 do 100 osób
7. od 101 do 500 osób
8. po nad 500 osób 



W ze sta wie niu 6.1 przed sta wio no przy kła do wy ze staw py tań do ty czą -
cych za wo du re spon den ta. Wśród 8 za da wa nych py tań są 4 za mknię te i 4
otwar te. W przy pad ku ko do wa nia za wo dów za po mo cą Spo łecz nej Kla sy -
fi ka cji Za wo dów za le ca się, aby py ta nia o na zwę za wo du i o na zwę sta no -
wi ska za da wać za wsze w for mie py ta nia otwar te go. Za sad ne jest rów nież
za da nie do dat ko we go py ta nia otwar te go, do ty czą ce go opi su ty po wych
czyn no ści i za dań wy ko ny wa nych w pra cy. W przy pad ku wie lu za wo dów
do pie ro te szcze gó ło we in for ma cje po zwa la ją na wy bór wła ści wej ka te go -
rii ko do wej kla sy fi ka cji. Po zo sta łe py ta nia o cha rak te ry sty ki sy tu acji za wo -
do wej ma ją na ogół for mę py tań za mknię tych. Na le ży za zna czyć, że ze staw
za da wa nych py tań przy bie ra róż ną po stać w róż nych ba da niach, a na wet
mo że mieć róż ny kształt i za war tość w tym sa mym ba da niu, gdy py ta my o za -
wo dy róż nych osób (np. oj ca, mał żon ka), bądź gdy py ta nia do ty czą kil ku za -
wo dów re spon den ta wy ko ny wa nych w róż nych fa zach ży cia (np. za wód wy -
ko ny wa ny obec nie, za wód wy ko ny wa ny w pierw szej pra cy itp.).

Oma wia na apli ka cja do ko do wa nia za wo dów uwzględ nia wy mie nio ne
wy żej za sa dy pro jek to wa nia ze sta wów py tań o za wód wy ko ny wa ny w róż -
nych fa zach ży cia oraz o za wo dy wy ko ny wa ne przez oso by in ne niż re -
spon dent. Apli ka cja po zwa la zin dy wi du ali zo wać ze sta wy in for ma cji nie -
zbęd nych do pra wi dło we go za ko do wa nia róż nych za wo dów. Użyt kow nik
de fi niu je za kres wy ma ga nych in for ma cji w pli ku pa ra me trów ste ru ją cych
pra cą apli ka cji. Za sa dy przy go to wa nia te go pli ku zo sta ły omó wio ne w pod -
roz dzia le 6.3.

Aby pod czas ko do wa nia uzy skać syn te tycz ny wgląd w ca łość in for ma cji
opi su ją cych za wód, wszyst kie one po win ny zo stać wpro wa dzo ne do pli ku
da nych. Do ty czy to w szcze gól no ści od po wie dzi na py ta nia otwar te, któ re
na le ży prze nieść do pli ku tek sto wo, za cho wu jąc zgod ność z tre ścią za pi sa -
ną przez an kie te ra w kwe stio na riu szu wy wia du. 

Obok in for ma cji od no szą cych się bez po śred nio do wy ko ny wa nej ro li
za wo do wej, w ko do wa niu za wo dów ko rzy sta się rów nież z in for ma cji kon -
tek sto wych. Ich ro lą jest wzbo ga ce nie por tre tu wy ko naw cy za wo du, co
mo że oka zać się przy dat ne w wy pad ku, gdy in for ma cje o za wo dzie są nie -
peł ne, bądź nie spój ne. Z cech kon tek sto wych naj czę ściej wy ko rzy stu je się
wy kształ ce nie. Jest ono wa run kiem for mal nym wy ko ny wa nia wie lu ról za -
wo do wych (np. le karz), to też zna jo mość wy kształ ce nia mo że po móc roz -
strzy gnąć, czy wy ko naw cę opi sa nej w kwe stio na riu szu ro li za wo do wej
moż na za kla sy fi ko wać do okre ślo nej ka te go rii kla sy fi ka cji. Po dob ną ro lę
peł ni in na zmien na kon tek sto wa, ja ką jest płeć. Pew ne ro le za wo do we nie
są do stęp ne dla ko biet lub dla męż czyzn, bądź też fakt ich wy ko ny wa nia
przez da ną płeć jest ma ło praw do po dob ny. Na przy kład, je śli po da ne
w kwe stio na riu szu okre śle nie za wo du brzmi „kie row ca”, zaś z kon tek stu
wy ni ka, że oso ba ba da na jest ko bie tą, to mo że ona je dy nie pra co wać ja ko

201Ko do wa nie i ska lo wa nie za wo dów we dług SKZ -2007...



kie row ca sa mo cho du oso bo we go (np. tak sów ki). Wia do mo na to miast, że
z pew no ścią nie jest kie row cą sa mo cho du cię ża ro we go czy au to bu su, po -
nie waż w myśl pol skich prze pi sów za wo dy te nie są do stęp ne dla ko biet.
In ną gru pę cech kon tek sto wych sta no wią zmien ne, któ re od wo łu ją się
do cza su hi sto rycz ne go (np. rok roz po czę cia wy ko ny wa nej pra cy). Po zwa -
la ją one zre la ty wi zo wać ro lę za wo do wą do funk cjo nu ją ce go w owym cza -
sie sys te mu go spo dar cze go, sy tu acji spo łecz nej, po li tycz nej i in nych ele -
men tów sta no wią cych o po zy cji wy ko naw cy ro li za wo do wej. Ko du jąc za -
wód oj ca re spon den ta istot na mo że być zna jo mość fak tu, czy za wód był
wy ko ny wa ny przed woj ną czy po woj nie, zwłasz cza gdy zo stał on la ko nicz -
nie opi sa ny (np. „ko le jarz”). Nie kie dy ten sam ty tuł mo że ozna czać róż ne
ro le za wo do we, w za leż no ści od te go, w ja kich la tach ba da ny wy ko ny wał
pra cę (np. „se kre tarz par tii po li tycz nej”).

Oma wia na w tym miej scu apli ka cja uwzględ nia za rów no moż li wość
gro ma dze nia w ba da niu in for ma cji o wie lu cha rak te ry sty kach ro li za wo do -
wej, jak też po trze bę po słu że nia się pod czas ko do wa nia wy bra ny mi zmien -
ny mi kon tek sto wy mi. Wszyst kie nie zbęd ne in for ma cje są wy świe tla ne
na jed nym ekra nie, nie za leż nie od te go, czy od po wia da ją ce im py ta nia by -
ły za da wa ne obok sie bie, czy też znaj do wa ły się w róż nych miej scach kwe -
stio na riu sza. Moż li wość jed no cze sne go wglą du w ca łość do stęp nych in for -
ma cji o ro li za wo do wej i kon tek ście jej wy ko ny wa nia uła twia ko de ro wi wy -
bór wła ści wej ka te go rii kla sy fi ka cyj nej. Apli ka cja po zwa la przy tym pre zen -
to wać na mo ni to rze kom pu te ra za rów no od po wie dzi na py ta nia za mknię -
te, jak też wy świe tlić peł ną treść od po wie dzi za pi sa nych przez an kie te ra
w py ta niach otwar tych. W tym ostat nim wy pad ku każ de ze słów wy ko rzy -
sta nych przez re spon den ta do opi su wy ko ny wa nej ro li za wo do wej mo że
zo stać pod czas ko do wa nia za zna czo ne i wy ko rzy sta ne przez pro gram
do zna le zie nia wła ści wej ka te go rii kla sy fi ka cyj nej – bez ko niecz no ści je go
od ręb ne go prze pi sy wa nia za po mo cą kla wia tu ry kom pu te ra.

Aby apli ka cja mo gła re ali zo wać wy mie nio ne funk cje, ca łość in for ma cji
o ko do wa nych za wo dach mu si być uprzed nio prze nie sio na z kwe stio na -
riu szy do kom pu te ro we go zbio ru da nych. W przy pad ku wy wia dów re ali -
zo wa nych z kom pu te ro wym wspo ma ga niem (CA TI, CA PI lub SA PI) wy ma -
ga ny for mat i za war tość da nych do stęp ne są bez po śred nio po zre ali zo wa -
niu ba da nia. W wy pad ku sto so wa nia kwe stio na riu sza w po sta ci pa pie ro -
wej (PA PI), za pi sa ne przez an kie te rów w kwe stio na riu szu od po wie dzi ba -
da nych mu szą zo stać prze nie sio ne do kom pu te ro we go zbio ru da nych.
W więk szo ści ba dań na ogół nie wpro wa dza się do pli ku da nych do słow -
nych sfor mu ło wań od po wie dzi na py ta nia otwar te, pre fe ru jąc wcze śniej -
sze ich za ko do wa nie w kwe stio na riu szach i wpro wa dza nie do pli ku da -
nych je dy nie sym bo li od po wia da ją cych skla sy fi ko wa nym od po wie dziom.
Po słu że nie się pre zen to wa ną apli ka cją wy ma ga wpro wa dze nia do pli ku
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da nych rów nież peł nych tre ści od po wie dzi na py ta nia otwar te, opi su ją ce
ele men ty ko do wa nych za wo dów.

Opar cie ko do wa nia za wo dów na in for ma cjach uprzed nio prze nie sio -
nych do kom pu te ro we go pli ku da nych ma za le ty, któ re zde cy do wa ły o za -
im ple men to wa niu ta kie go wła śnie roz wią za nia w oma wia nej apli ka cji. 

Pod sta wo wa ko rzyść pro po no wa ne go roz wią za nia wią że się z fak tem,
że w przy pad ku każ de go za wo du na mo ni to rze zo sta ją wy świe tlo ne
wszyst kie in for ma cje, któ re ba dacz uzna za nie zbęd ne dla je go pra wi dło -
we go za ko do wa nia. In for ma cje te są na ogół po roz rzu ca ne w róż nych czę -
ściach kwe stio na riu sza i ko der nie za wsze ma mo ty wa cję, aby każ do ra zo -
wo je od szu kać i pod dać ana li zie w ca ło ści. Nie kie dy bo wiem uzna, że opis
sy tu acji za wo do wej po zwa la bez żad nych wąt pli wo ści za ko do wać za wód
do wła ści wej ka te go rii kla sy fi ka cyj nej. Tym cza sem po skon fron to wa niu
owe go „jed no znacz ne go” opi su – przy kła do wo – z wy kształ ce niem mo że
się oka zać, że za wód ba da ne go zo stał za ko do wa ny nie wła ści wie, po nie waż
ko der zin ter pre to wał po ję cia wy stę pu ją ce w opi sie ro li za wo do wej w spo -
sób od mien ny, niż ro zu miał je re spon dent. Wy świe tle nie wszyst kich nie -
zbęd nych da nych w jed no li ty spo sób w przy pad ku każ de go ko do wa ne go
za wo du stan da ry zu je sy tu ację po dej mo wa nia de cy zji przez ko de ra, co
zmniej sza licz bę po my łek wy ni ka ją cych z nie pra wi dło wej in ter pre ta cji czę -
ścio wych in for ma cji o za wo dzie.

Dru ga ko rzyść wy ni ka ją ca z prze cho wy wa nia peł nych in for ma cji opi su -
ją cych za wód w pli ku da nych wią że się z fak tem, że czyn ność ko do wa nia
mo że być po wtó rzo na z za cho wa niem tych sa mych wa run ków. Mię dzy in -
ny mi po zwa la to za ko do wać po now nie te sa me za wo dy i ob li czyć współ -
czyn nik rze tel no ści ko do wa nia (zgod no ści mię dzy ko der skiej), któ ry z ko -
lei mo że sta no wić osza co wa nie współ czyn ni ka traf no ści na rzę dzia kla sy fi -
ko wa nia za wo dów. W przy pad ku, gdy sym bo le ko do wa nych za wo dów za -
pi sy wa ne są przez ko de rów w kwe stio na riu szach, po now ne za ko do wa nie
te go sa me go ma te ria łu przez in ną oso bę jest rzecz ja sna po zba wio ne sen -
su. Lecz na wet wpro wa dze nie do te go ce lu osob nych for mu la rzy ko do -
wych nie roz wią zu je sze re gu pro ble mów zwią za nych z bez po śred nim ko -
rzy sta niem z ma te ria łów ze bra nych w te re nie. Tech nicz nie trud na sta je się
wła ści wa or ga ni za cja ko do wa nia (np. ran do mi za cja ko lej no ści ko do wa nia
kwe stio na riu szy przez róż nych ko de rów, rów no le głe ko do wa nie przez
nich tej sa mej par tii ma te ria łu), mo gą po ja wiać się błę dy zwią za ne z róż ną
in ter pre ta cją ory gi nal ne go za pi su w kwe stio na riu szu (np. gdy jest on nie -
czy tel ny) bądź po mył ki zwią za ne z ręcz nym wpi sy wa niem sym bo li za ko -
do wa nych za wo dów do for mu la rzy, a tak że ich póź niej szym prze no sze -
niem do kom pu te ro we go pli ku da nych.

Z wy mie nio nych po wo dów pre zen to wa na apli ka cja nie prze wi du je jej
wy ko rzy sta nia do ko do wa nia za wo dów bez po śred nio w kwe stio na riu -
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szach. Acz kol wiek moż na po słu żyć się nią wy łącz nie do wy szu ki wa nia
szcze gó ło wych ka te go rii kla sy fi ka cji SKZ -2007 na pod sta wie wpi sy wa nych
(z kla wia tu ry) słów klu czo wych, to jed nak spo so bu te go nie po le ca my.
W przy pad ku kwe stio na riu szy pa pie ro wych (PA PI) bar dziej uza sad nio ne
jest uprzed nie wpro wa dze nie ca ło ści in for ma cji do pli ku da nych. Na to -
miast w przy pad ku wy wia dów re ali zo wa nych z wy ko rzy sta niem kom pu te -
ro we go wspo ma ga nia wła ści wy plik da nych go to wy jest od ra zu.

6.3 Przy go to wa nie pa ra me trów ste ru ją cych dzia ła niem apli ka cji

Przed uru cho mie niem apli ka cji na le ży przy go to wać plik pa ra me trów,
któ re okre śla ją lo ka li za cję in for ma cji opi su ją cych ko do wa ne za wo dy w re -
kor dach da nych. Apli ka cja za kła da, że da ne do ty czą ce po szcze gól nych re -
spon den tów za pi sa ne są w for ma cie re kor dów o jed na ko wej dłu go ści
i iden tycz nych lo ka li za cjach tych sa mych in for ma cji w re kor dach róż nych
re spon den tów. Jest to naj czę ściej sto so wa ny for mat za pi su i prze cho wy wa -
nia da nych z ba dań, zwa ny też za pi sem sta ło for ma to wym, nie kie dy zaś for -
ma tem tek sto wym lub ASCII. Je śli plik da nych był uprzed nio prze kształ co ny
do for ma tu struk tu ral ne go (np. SPSS), to na ogół opro gra mo wa nie ob słu gu -
ją ce da ny for mat po sia da funk cję eks por tu da nych do for ma tu tek sto we go.

Plik pa ra me trów, po dob nie jak plik da nych, mu si być za pi sa ny w for ma -
cie tek sto wym. Do je go przy go to wa nia naj le piej po słu żyć się edy to rem tek -
sto wym, po sia da ją cym funk cję ko pio wa nia i wsta wia nia frag men tów tek -
stu. Na przy kład w sys te mie Win dows do stęp ny jest edy tor o na zwie „No tat -
nik”, któ ry speł nia po da ne wy ma ga nia. Po słu że nie się edy to rem stan dar do -
wo za pi su ją cym do ku ment w for ma cie struk tu ral nym (np. edy tor Word pa -
kie tu MS Of fi ce) wy ma ga, aby po przy go to wa niu pli ku pa ra me trów za pi sać
go w for ma cie tek sto wym. Opcja ta ka jest do stęp na w każ dym edy to rze.

Na za łą czo nym do książ ki dys ku dys try bu cyj nym oprócz apli ka cji do -
stęp ny jest przy kła do wy plik pa ra me trów ste ru ją cych o na zwie „przy klad.
zpa”. Za sa dy przy go to wa nia pli ku pa ra me trów, je go za war tość i ro dza je do -
stęp nych in struk cji omó wi my na tym przy kła dzie. Oma wia ny plik pa ra me -
trów słu ży do ko do wa nia za wo dów w przy kła do wym pli ku da nych, rów -
nież do stęp nym na dys ku dys try bu cyj nym apli ka cji (plik o na zwie „przy -
klad.dat”). Da ne te mo gą być wy ko rzy sta ne do za po zna nia się ze spo so bem
dzia ła nia apli ka cji, a tak że pod czas szko le nia ko de rów w za kre sie po słu gi -
wa nia się kla sy fi ka cją SKZ -2007. Przy kła do we da ne są au ten tycz ne i po cho -
dzą z ba da nia zre ali zo wa ne go przez In sty tut Fi lo zo fii i So cjo lo gii w 2002
ro ku na pró bie ogól no pol skiej. W ba da niu py ta no re spon den tów o za wód
wy ko ny wa ny w pra cy głów nej, w ewen tu al nej pra cy do ryw czej, a tak że
o za wód oj ca i o za wód współ mał żon ka. W przy pad ku każ de go za wo du
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w kwe stio na riu szu sto so wa no od ręb ny ze staw py tań. Za łą czo ne da ne po -
zwa la ją więc pod dać ana li zie spo sób przy go to wa nia pa ra me trów ste ru ją -
cych w sy tu acji, gdy w kwe stio na riu szu ko do wa niu pod le ga kil ka za wo -
dów, zaś ze staw do stęp nych in for ma cji o każ dym z nich jest róż ny. Po zwa -
la ją tak że prze śle dzić spo sób dzia ła nia apli ka cji w sy tu acji ko do wa nia wie -
lu za wo dów w przy pad ku jed ne go re spon den ta, w tym moż li wo ści prze -
miesz cza nia się po ko do wa nym zbio rze da nych.

6.3.1 Skład nia in struk cji

W ram ce 6.1 przed sta wio ny zo stał po czą tek pli ku pa ra me trów. Frag -
ment ten ilu stru je za sa dę in ter pre ta cji przez pro gram pli ku pa ra me trów.
Apli ka cja in ter pre tu je tyl ko i wy łącz nie wier sze roz po czy na ją ce się od sym -
bo lu # (tzw. hasz). Wier sze te na zy wać bę dzie my in struk cja mi. Po zo sta łe
wier sze są igno ro wa ne i mo gą za wie rać do wol ne na pi sy. Naj le piej wy ko -
rzy stać je do umiesz cze nia wy ja śnień, któ re uspraw nią po praw ne przy go -
to wa nie pli ku pa ra me trów, a w ra zie stwier dze nia nie pra wi dło wej pra cy
apli ka cji uła twią zna le zie nie błę dów. W przy kła do wym pli ku pa ra me trów
przed każ dym wier szem za wie ra ją cym in struk cję umiesz czo no wy ja śnie -
nie re ali zo wa nych przez nią funk cji. Oprócz nich, na po cząt ku pli ku
umiesz czo no od wo ła nie opi su ją ce prze zna cze nie pli ku.

Ram ka 6.1

Pa ra me try ko do wa nia za wo dów

Jest to przy kład do książ ki:
Hen ryk Do mań ski, Zbi gniew Sa wiń ski, Ka zi mierz M. Słom czyń ski
„No wa kla sy fi ka cja i ska le za wo dów. Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce.”
Wy daw nic two IFiS PAN, War sza wa 2007.

sym bol re spon den ta
#r 1-6 Nu mer re spon den ta 

Każ da in struk cja skła da się z trzech pól. Pierw szym jest iden ty fi ka tor in -
struk cji. Jest nim zło że nie sym bo lu # oraz cią gu zna ków (na ogół jed nej li -
te ry). Hasz i ciąg zna ków mu szą sta no wić je den na pis i nie mo gą być roz -
dzie lo ne spa cją.

Dru gie po le jest cią giem zna ków, któ re go za war tość za le ży od ro dza ju
in struk cji. Ciąg ten jest od dzie lo ny od iden ty fi ka to ra in struk cji spa cją. 

Trze cie po le wy stę pu je tyl ko w nie któ rych in struk cjach. Jest nim do wol -
ny na pis od dzie lo ny od dru gie go po la spa cją. Ja ko trze cie po le apli ka cja

205Ko do wa nie i ska lo wa nie za wo dów we dług SKZ -2007...



czy ta wszyst kie zna ki do koń ca wier sza, któ re znaj du ją się po spa cji od dzie -
la ją cej dru gie po le od trze cie go. W szcze gól no ści trze cie po le mo że za wie -
rać spa cje we wnątrz na pi su.

Spo sób in ter pre to wa nia przez apli ka cję in struk cji prze śle dzić moż na
na przy kła dzie wier sza „#r 1-6 Nu mer re spon den ta” przed sta wio ne go
w ram ce 6.1. Wiersz roz po czy na się od sym bo lu #, co ozna cza, że wiersz ten
za wie ra in struk cję. Od te go miej sca in ter pre ter in struk cji czy ta ciąg zna ków
aż do na po tka nia spa cji. Od czy ta ne zna ki są trak to wa ne ja ko iden ty fi ka tor
in struk cji. W roz wa ża nym przy kła dzie jest to ciąg „#r”. W iden ty fi ka to rach
in struk cji moż na sto so wać ma łe lub wiel kie li te ry, co nie zmie nia spo so bu
ich in ter pre ta cji. Od czy ta ny ciąg jest ze sta wia ny z li stą do pusz czal nych in -
struk cji, gdyż nie wszyst kie kom bi na cje sym bo lu # oraz li te ry czy in nych
zna ków są in struk cja mi. Je śli ciąg nie sta no wi do pusz czal ne go iden ty fi ka -
to ra in struk cji, to apli ka cja sy gna li zu je błąd syn tak tycz ny. Wszyst kie błę dy
syn tak tycz ne po wo łu ją prze rwa nie pra cy apli ka cji i wy ma ga ją po pra wie nia
pli ku pa ra me trów.

Po wczy ta niu i zin ter pre to wa niu iden ty fi ka to ra in struk cji apli ka cja
wczy tu je po le dru gie. Jest nim ciąg roz po czy na ją cy się od zna ku niebę dą -
ce go spa cją. Apli ka cja koń czy wczy ty wać dru gie po le w mo men cie na po -
tka nia spa cji lub koń ca wier sza tek stu. W przy kła do wym wier szu ja ko dru -
gie po le zo sta je zin ter pre to wa ny za pis „1-6”. Dru gie po le wier sza bę dzie my
na zy wać pierw szym pa ra me trem in struk cji.

Trze cie po le – na zwa ne dru gim pa ra me trem – wy stę pu je tyl ko w nie któ -
rych in struk cjach. Ja ko dru gi pa ra metr in struk cji in ter pre to wa ny jest ca ły
za pis umiesz czo ny po mię dzy pierw szym pa ra me trem a koń cem wier sza
tek stu. Dru gi pa ra metr od dzie la się od pierw sze go zna kiem spa cji. W przy -
pad ku wier sza „#r 1-6 Nu mer re spon den ta” ja ko dru gi pa ra metr od czy ta ny
zo sta nie na pis „Nu mer re spon den ta”.

6.3.2 In struk cja de fi niu ją ca iden ty fi ka tor re kor du

Przed sta wio na w ram ce 6.1 in struk cja ozna czo na „#r” de fi niu je miej sce,
z któ re go od czy ta ny zo sta nie iden ty fi ka tor re kor du da nych. Te go ro dza ju
iden ty fi ka tor jest wy ma ga ny w każ dym re kor dzie, po nie waż po za ko do wa -
niu za wo dów po słu ży do przy pi sa nia za ko do wa nych sym bo li do ory gi nal -
nych re kor dów da nych. Skład nia in struk cji iden ty fi ka to ra re spon den ta jest
na stę pu ją ca: po na zew ni ku in struk cji „#r” ja ko pierw szy pa ra metr na le ży
po dać lo ka li za cję po cząt ko we go i koń co we go zna ku po la, któ re jest in ter -
pre to wa ne ja ko iden ty fi ka tor re spon den ta. Obie lo ka li za cje mu szą być po -
łą czo ne kre ską. W przy kła do wym pli ku war to ścią pierw sze go pa ra me tru
in struk cji jest „1-6” co ozna cza, że iden ty fi ka tor jest za pi sa ny na po zy cjach
od 1 do 6 każ de go re kor du da nych. Po le iden ty fi ka to ra mo że za wie rać do -
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wol ny ciąg zna ków; w szcze gól no ści nie mu szą to być sa me cy fry (np. „01-
234”). Na to miast jest wy ma ga ne, aby iden ty fi ka tor każ de go re kor du był
uni kal ny. 

Dru gim pa ra me trem in struk cji „#r” jest na zwa po la za wie ra ją ce go iden -
ty fi ka tor re kor du. Po da na na zwa zo sta nie wy pi sa na ja ko ety kie ta zmien nej
iden ty fi ku ją cej re kor dy w pli ku da nych za wie ra ją cym sym bo le za ko do wa -
nych za wo dów. Dru gi pa ra metr in struk cji jest opcjo nal ny, co ozna cza, że
moż na go po mi nąć bez szko dy dla pra wi dło we go dzia ła nia apli ka cji. Je śli
nie zo sta nie za de kla ro wa ny przez użyt kow ni ka, to ja ko je go war tość apli -
ka cja do myśl nie przyj mie na pis „Iden ty fi ka tor re kor du da nych”.

6.3.3 Ze staw in struk cji de fi niu ją cych ko do wa ny za wód

Po in struk cji de fi niu ją cej iden ty fi ka tor re kor du da nych w dal szej czę ści
pli ku pa ra me trów umiesz cza się ze sta wy in struk cji de fi niu ją cych ko lej ne
ko do wa ne za wo dy. W każ dym re kor dzie pli ku da nych mo że być wię cej niż
je den za wód do za ko do wa nia, na przy kład za wód re spon den ta w ak tu al nie
wy ko ny wa nej pra cy, za wód wy ko ny wa ny w pierw szej pra cy w ży ciu, za -
wód współ mał żon ka, za wód oj ca itd. Każ dy za wód wy ma ga ze sta wu in -
struk cji, któ re okre śla ją miej sce za pi su po szcze gól nych in for ma cji o da nym
za wo dzie. Ze sta wy in struk cji mo gą być umiesz czo ne w pli ku pa ra me trów
w do wol nym po rząd ku. Po rzą dek ten nie mu si być zgod ny z ko lej no ścią
za pi su in for ma cji o po szcze gól nych za wo dach w re kor dach da nych.

Ram ka 6.2

po czą tek no we go za wo du
#z NA JEM Pra ca na jem na

au to ma tycz ne utwo rze nie po da nych skal za wo dów
#s 123456

utwo rze nie po dzia łu na 14 ka te go rii spo łecz no -za wo do wych
#k 14

6.3.3.1 In struk cja ini cja li za cji ko do wa ne go za wo du

Opis za wo du do ko do wa nia roz po czy na in struk cja ini cja li za cji. Przy -
kład tej in struk cji za wie ra ram ka 6.2. Ja ko iden ty fi ka tor in struk cji ini cja li za -
cji in ter pre to wa ny jest na pis „#z”. Pierw szym pa ra me trem in struk cji jest na -
pis roz po czy na ją cy na zwy mne mo nicz ne (tzw. mne mo ni ki) zmien nych



SPSS za wie ra ją ce in for ma cje o ko do wa nym za wo dzie. Na pis ten mu si roz -
po czy nać się od li te ry i za wie rać co naj wy żej 5 zna ków. W przy kła dzie
przed sta wio nym w ram ce 6.2 ja ko war tość pierw sze go pa ra me tru in struk -
cji po da no na pis „NA JEM”. Dru gim pa ra me trem jest na zwa iden ty fi ku ją ca
za wód pod czas pra cy apli ka cji oraz w do ku men ta cji pli ku wy ni ków ko do -
wa nia. W po da nym przy kła dzie jest to na pis „Pra ca na jem na”.

War to za dbać, aby na zwa iden ty fi ku ją ca za wód traf nie od zwier cie dla ła
oso bę i kon tekst, w któ rym da ny za wód jest wy ko ny wa ny. Jed no cze śnie
trze ba uwzględ nić fakt, że zbyt dłu gie na zwy nie bę dą wy świe tla ne w ca ło -
ści za rów no pod czas ko rzy sta nia z apli ka cji, jak też pod czas prze glą da nia
wy ni ków da nych. Je śli za wód do ty czy re spon den ta, to wy star czy po dać
kon tekst wy ko ny wa nia pra cy, np. „pra ca na jem na”, „pra ca na wła sny ra chu -
nek”, „pra ca do ryw cza”. Je śli na to miast py ta no o za wód in nej oso by, to
w na zwie war to wy mie nić oso bę, któ rej do ty czy py ta nie, np. „za wód mał -
żon ka”, „za wód oj ca” itp. W ana lo gicz ny spo sób war to pro jek to wać mne -
mo ni ki zmien nych. W tym przy pad ku do dys po zy cji po zo sta je co naj wy żej
5 zna ków, co nie kie dy wy ma ga przy ję cia do dat ko wych kon wen cji.
Na przy kład, mne mo nik „ZA WMA” moż ne ozna czać „za wód mat ki”. Je śli
jed nak w ba da niu py ta no rów nież o za wód mał żon ka, to po da ne roz wią za -
nie pro wa dzić mo że do póź niej szych po my łek pod czas pra cy z za ko do wa -
ny mi da ny mi o za wo dach. W ta kiej sy tu acji le piej umó wić się, że je den
– po je dyn czy znak – np. li te ra „Z” słu ży do ozna cze nia do wol ne go za wo du,
zaś po zo sta łe 4 zna ki wy ko rzy stać do okre śle nia oso by i kon tek stu. Je śli nie
bu dzi to wąt pli wo ści, to z owe go pierw sze go zna ku moż na zre zy gno wać,
wy ko rzy stu jąc ca łe do stęp ne 5 zna ków dla ozna cze nia oso by i kon tek stu.
Ta kie roz wią za nie zo sta ło przy ję te w przy kła do wym pli ku pa ra me trów.
Nie któ rzy ba da cze, zwłasz cza wy ko rzy stu ją cy pa pie ro wą wer sję kwe stio -
na riu sza w fa zie pra cy z da ny mi, wo lą two rzyć mne mo ni ki za wie ra ją ce nu -
me ry py tań. Na przy kład mne mo nik „P30” mo że ozna czać „za wód re spon -
den ta”, je śli o za wo du te go do ty czy ło py ta nie nr 30. Po ten cjal nych roz wią -
zań w pro jek to wa niu mne mo ni ków jest wie le.

6.3.3.2 In struk cja ge ne ro wa nia skal za wo dów

Apli ka cja umoż li wia przy pi sa nie każ de mu z ko do wa nych za wo dów
war to ści sze ściu skal omó wio nych w roz dzia le piątym. War to ści te są eks -
por to wa ne do do ce lo we go pli ku da nych wraz z za ko do wa ny mi sym bo la -
mi za wo dów i mo gą być bez po śred nio uży te w fa zie ana liz.

In struk cja ge ne ro wa nia war to ści ska lo wych roz po czy na się od iden ty fi -
ka to ra „#s”, po któ rym na le ży po dać ciąg cyfr za wie ra ją cych nu me ry żą da -
nych skal. Przy po mnij my, że nu me ry te sta no wią pierw szy pa ra metr in -
struk cji, to też mu szą być po da ne jed nym cią giem (bez spa cji). Po da na

208 Zbi gniew Sa wiń ski



w ram ce 6.2 in struk cja ge ne ro wa nia war to ści ska lo wych żą da wy pi sa nia
war to ści wszyst kich sze ściu do stęp nych skal. Zna cze nie cyfr ozna cza ją cych
po szcze gól ne ska le po da no w ta be li 6.1.

Ta be la 6.1. Cy fry ozna cza ją ce po szcze gól ne ska le za wo dów

6.3.3.3 In struk cja utwo rze nia po dzia łu na 14 ka te go rii spo łecz no -za wo do -
wych

Utwo rze nie po dzia łu kla sy fi ka cji SKZ -2007 na 14 ka te go rii spo łecz no -za -
wo do wych w spo sób po da ny w roz dzia le siódmym do ko na ne jest za po -
mo cą in struk cji „#k 14” (zob. ram ka 6.2). Umiesz cze nie tej in struk cji w blo -
ku za wo du po wo du je, że każ dy z sym bo li kla sy fi ka cyj nych SKZ -2007 zo sta -
nie do dat ko wo prze kształ co ny na od po wia da ją cy mu sym bol po dzia łu
na 14 ka te go rii. Sym bo le te zo sta ną au to ma tycz nie wy eks por to wa ne do do -
ce lo we go pli ku da nych, a ich zna cze nie opi sa ne w słow ni ku SPSS.

6.3.3.4 In struk cja fil tru

Ko do wa ny za wód nie mu si wy stą pić w każ dym re kor dzie da nych.
Na przy kład, je śli ko du je my za wód mał żon ka, zaś re spon dent ży je w sta -
nie wol nym, to py ta nie o za wód mał żon ka w tym wy pad ku nie do ty czy
re spon den ta. Apli ka cja umoż li wia wy szcze gól nie nie sy tu acji, w któ rych
ko do wa nie za wo du nie ma miej sca i po wi nien zo stać uży ty sym bol ozna -
cza ją cy „nie do ty czy”. Sy tu acje ta kie moż na okre ślić ko rzy sta jąc z in struk -
cji fil tru.

In struk cja fil tru po zwa la za wę zić za kres sy tu acji do tych, w któ rych za -
wód po wi nien zo stać za ko do wa ny. Wszyst kie po zo sta łe sy tu acje zo sta ją
omi nię te, co po le ga na au to ma tycz nym wpi sa niu sym bo lu „nie do ty czy”
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Cy fra ozna cza ją ca
ska lę 

Ska la Pod roz dział książ ki, 
w któ rym omó wio no ska lę 

1 Ska la wy mo gów kwa li fi ka cyj nych 5.1 

2 Ska la zło żo no ści pra cy 5.2 

3 Ska la spo łecz no -eko no micz ne go sta tu su
(SES) z 1979 ro ku 

5.3 

4 Ska la wy na gro dze nia ma te rial ne go 5.3 

5 Ska la pre sti żu za wo dów z 1979 ro ku 5.4 

6 Ska la pre sti żu za wo dów z 2007 ro ku 5.4



w od po wied nie po la re kor du da nych obej mu ją cych ko do wa ne za wo dy. Ja -
ko sym bol „nie do ty czy” w apli ka cji przy ję to „9999” (ciąg 4 dzie wią tek) dla
ka te go rii SKZ, zaś ciąg „99,9” dla skal za wo dów. 

Przy kład in struk cji fil tru za wie ra ram ka 6.3. Iden ty fi ka to rem in struk cji
jest na pis „#f”. Ja ko pierw szy pa ra metr in struk cji na le ży po dać lo ka li za cję
po la w pli ku da nych, któ re za wie ra zmien ną sta no wią cą pod sta wę fil tro wa -
nia. Za kres war to ści speł nia ją cych filtr po da je się ja ko dru gi pa ra metr in -
struk cji. W po da nym przy kła dzie, je śli siód mym zna kiem re kor du jest cy fra
1, to za wód na le ży za ko do wać. Je śli w lo ka li za cji 7 za pi sa ny jest znak in ny
niż „1”, to w po le za wo du na le ży wpi sać sym bol „nie do ty czy”.

Ram ka 6.3

filtr: lo ka li za cja zmien nej fil tru ją cej oraz za kres war to ści,
któ re speł nia ją filtr,
w po sta ci prze dzia łu war to ści roz dzie lo nych kre ską, np. 1-2.
Je śli war to ści nie po da no, to filtr speł nia każ dy nie pu sty za pis
F: filtr
#f 7 1

Sze ro kość lo ka li za cji fil tru mo że być więk sza niż 1 znak. Na przy kład,
pierw szy pa ra metr po sta ci „10-11” ozna czał by, że war to ści fil tru są dwu zna -
ko we i za pi sa ne ja ko 10 i 11 ko lej ny znak każ de go re kor du. Ana lo gicz nie,
war to ści speł nia ją ce filtr mo gą być zde fi nio wa ne w po sta ci prze dzia łu.
Na przy kład, dru gi pa ra metr in struk cji po da ny w po sta ci „8-12” ozna cza, że
za wód na le ży za ko do wać wte dy, gdy w lo ka li za cji fil tru od czy ta ny zo sta nie
je den z na pi sów „08”, „09”, „10”, „11” lub „12”. 

6.3.3.5 Gru pa in struk cji okre śla ją cych do stęp ne in for ma cje o ko do wa nym
za wo dzie

Na ogół in for ma cje o ko do wa nym za wo dzie obej mu ją ty tuł za wo do wy,
na zwę sta no wi ska oraz opis ty po wych czyn no ści wy ko ny wa nych w pra cy.
Ze staw ten by wa wzbo ga ca ny o do dat ko we zmien ne kon tek sto we, ta kie
jak wiel kość za kła du pra cy czy fakt peł nie nia funk cji kie row ni czych. Oma -
wia na gru pa in struk cji po zwa la wy spe cy fi ko wać, któ re z do stęp nych in for -
ma cji po win ny zo stać uży te pod czas ko do wa nia da ne go za wo du. Gru pa
za wie ra 9 pre de fi nio wa nych pól in for ma cyj nych, w któ rych pod czas pra cy
apli ka cji wy świe tla ne są z gó ry okre ślo ne in for ma cje o za wo dzie re spon -
den ta. Do dat ko wo, użyt kow nik ma moż li wość zde fi nio wa nia do 3 wła -
snych pól in for ma cyj nych, w któ rych moż na wy świe tlić do wol ne da ne za -
pi sa ne w re kor dzie.
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W ta be li 6.2 po da no wszyst kie in struk cje pól in for ma cyj nych do pusz -
czo ne przez apli ka cję. Iden ty fi ka to ry in struk cji o pre de fi nio wa nych po lach
skła da ją się ze zna ku „#” oraz z jed nej z cyfr od 1 do 9. Iden ty fi ka to ry in -
struk cji opi su ją cych po la de fi nio wa ne sa mo dziel nie przez użyt kow ni ka
skła da ją się ze zna ku „#”, li te ry „i” oraz jed nej z cyfr od 1 do 3.

Ta be la 6.2. Iden ty fi ka to ry i zna cze nie in struk cji okre śla ją cych do stęp ne in -
for ma cje o ko do wa nym za wo dzie.

W ram ce 6.4 przed sta wio no frag ment przy kła do we go pli ku pa ra me -
trów obej mu ją cy gru pę in struk cji de fi niu ją cych in for ma cje wy ko rzy sty wa -
ne w przy pad ku pierw sze go ko do wa ne go za wo du. Każ da in struk cja skła da
się z iden ty fi ka to ra oraz pa ra me tru okre śla ją ce go lo ka li za cję wła ści wych in -
for ma cji w pli ku da nych. Na przy kład, in struk cja „#1 8-87” po wo du je, że
w po lu ozna czo nym ja ko „za wód” wy świe tlo ny zo sta nie frag ment re kor du
da nych od 8 do 87 zna ku. Z ko lei w po lu „sta no wi sko” wy świe tlo ny zo sta -
nie frag ment od 88 do 167 zna ku, zaś w po lu „czyn no ści” frag ment od 168
do 327 zna ku. W po da nych frag men tach re kor du po win ny być za pi sa ne

211Ko do wa nie i ska lo wa nie za wo dów we dług SKZ -2007...

Iden ty fi ka tor
in struk cji 

Ozna cze nie po la Za war tość po la 

#1 za wód ty tuł za wo do wy 

#2 sta no wi sko na zwa sta no wi ska 

#3 czyn no ści opis wy ko ny wa nych czyn no ści 

#4 bran ża, dział go spo dar ki bran ża lub dział go spo dar ki fir my, w któ rej pra -
cu je wy ko naw ca za wo du 

#5 wiel kość fir my wiel kość fir my, w któ rej pra cu je wy ko naw ca za -
wo du 

#6 czy kie ru je czy wy ko naw ca za wo du kie ru je pra cą in nych 

#7 licz ba pod wład nych je śli wy ko naw ca za wo du kie ru je pra cą in nych, to
ilu ma pod wład nych 

#8 czy jest wła ści cie lem za kła -
du 

czy wy ko naw ca za wo du jest wła ści cie lem za kła -
du pra cy 

#9 wy kształ ce nie po ziom wy kształ ce nia 

#i1 pierw sze do dat ko we po le 

#i2 dru gie do dat ko we po le 

#i3 trze cie do dat ko we po le



wy ma ga ne in for ma cje, uprzed nio prze nie sio ne z kwe stio na riu sza pa pie ro -
we go. Pod czas pra cy apli ka cji żą da ne in for ma cje wy świe tlo ne zo sta ną
w spo sób przed sta wio ny na ry ci nie 6.1.

Ram ka 6.4

1: za wód
#1 8-87
2: sta no wi sko
#2 88-167
3: czyn no ści
#3 168-327
4: bran ża, dział go spo dar ki
#4 328-487
5: wiel kość fir my
#5 488-491
6: czy kie ru je
#6 492
#t 0 nie kie ru je
#t 1 kie ru je
7: licz ba pod wład nych
#7 493-495
#t 999 nie ma pod wład nych
8: wła ści ciel

9: wy kształ ce nie
#9 496-497
#t 01 pod sta wo we nie ukoń czo ne
#t 02 pod sta wo we
#t 03 za sad ni cze za wo do we
#t 04 śred nie ogól no kształ cą ce bez ma tu ry
#t 05 śred nie ogól no kształ cą ce z ma tu rą
#t 06 śred nie za wo do we bez ma tu ry
#t 07 śred nie za wo do we z ma tu rą
#t 08 po li ce al ne bez ma tu ry
#t 09 po li ce al ne z ma tu rą
#t 10 wyż sze: in ży nier, li cen cjat
#t 11 wyż sze: ma gi ster, le karz
#t 12 wyż sze: dok to rat
#t 98 brak od po wie dzi

in ne po le 1 (po lo ka li za cji na zwa ce chy)
#i1 1497 (płeć)
#t 1 męż czy zna
#t 2 ko bie ta
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in ne po le 2 (po lo ka li za cji na zwa ce chy)

in ne po le 3 (po lo ka li za cji na zwa ce chy)

Okre śla jąc do stęp ne in for ma cje nie ma ko niecz no ści wy ko rzy sta nia
wszyst kich pre de fi nio wa nych pól. W przy kła dzie przed sta wio nym w ram -
ce 6.4 nie wy ko rzy sta no po la nr 8, któ re prze zna czo ne jest do wy świe tle nia
in for ma cji, czy wy ko naw ca za wo du jest wła ści cie lem za kła du pra cy. W ta -
kim wy pad ku od po wied nie po le nie jest wy świe tla ne w for mu la rzu ko do -
wa nia (zob. ry ci na 6.1).

Ry ci na 6.1. Spo sób wy świe tla nia za war to ści pól in for ma cyj nych zde fi nio -
wa nych za po mo cą in struk cji przed sta wio nych w ram ce 6.4.

Od po wie dzi za pi sa ne w re kor dach da nych w for ma cie tek sto wym wy -
świe tla ne są w okien kach for mu la rza w ta kiej po sta ci, w ja kiej do stęp ne są
w re kor dzie. Część wy ko rzy sty wa nych od po wie dzi mo że być jed nak do stęp -
na wy łącz nie w for ma cie nu me rycz nym. Tak dzie je się, gdy py ta nie w kwe -
stio na riu szu jest pre ka te go ry zo wa ne i od po wiedź wy bra ną przez re spon den -
ta an kie ter za zna cza za kre śla jąc jej sym bol. Wy świe tla nie pod czas ko do wa nia
sym bo li nu me rycz nych od po wie dzi (czy li expli ci te za pi su w re kor dzie da -



nych) nie by ło by wy god ne dla ko de rów, gdyż każ do ra zo wo mu sie li by oni
spraw dzać zna cze nie sym bo lu w klu czu ka te go ry za cyj nym. Aby unik nąć tej
nie do god no ści apli ka cja ma moż li wość zde fi nio wa nia zna cze nia sym bo li nu -
me rycz nych i wy świe tla nia słow nych opi sów sym bo li pod czas ko do wa nia.
Do te go ce lu słu ży in struk cja o iden ty fi ka to rze „#t”. In struk cja ta ma dwa pa ra -
me try. Pierw szym jest sym bol od po wie dzi w po sta ci, w któ rej wy stę pu je w re -
kor dzie da nych, dru gim zaś je go okre śle nie słow ne. Przy kła dy tej in struk cji
zo sta ły przed sta wio ne w ram ce 6.4. Na przy kład, dla wy kształ ce nia okre ślo no,
że za pis „01” w ko lum nach 496–497 re kor du da nych po wi nien zo stać wy świe -
tlo ny w po sta ci „nie peł ne pod sta wo we”, za pis „02” ja ko „pod sta wo we” itd. 

Na le ży w tym miej scu do dać, że je śli sym bol nu me rycz ny nie zo sta nie
zde fi nio wa ny za po mo cą in struk cji „#t”, to apli ka cja wy świe tli ory gi nal ny
za pis w od po wied nich ko lum nach re kor du da nych. Ten spo sób dzia ła nia
apli ka cji jest uza sad nio ny w przy pad ku tych zmien nych, dla któ rych za pis
nu me rycz ny ma me ry to rycz ny sens. Mię dzy in ny mi w ram ce 6.4 zde fi nio -
wa no zmien ną „licz ba pod wład nych” (in struk cja #7). Za pis od po wie dzi ma
w przy pad ku tej ce chy w na tu ral ny spo sób po stać nu me rycz ną od po wia da -
ją cą licz bie pod wład nych. Moż na tu je dy nie do dać in struk cje opi su ją cą bra -
ki da nych, tak aby omył ko wo nie zo sta ły zin ter pre to wa ne ja ko sym bo le
me ry to rycz ne. Te go ro dza ju roz wią za nie przed sta wio no w ram ce 6.4.

Spe cy ficz ny for mat ma ją trzy ostat nie z in struk cji wy szcze gól nio nych
w ta be li 6.2. Po zwa la ją one zde fi nio wać trzy po la o do wol nej za war to ści,
o ile wy świe tla nie tych in for ma cji użyt kow nik uzna za ce lo we pod czas ko -
do wa nia. For mat in struk cji wy ma ga po da nia dwóch pa ra me trów: lo ka li za -
cji za pi su wy świe tla nych in for ma cji oraz na zwy wy świe tla nej ce chy.
Na przy kład, przed sta wio na w ram ce 6.4 in struk cja „#i1 1497 (płeć)” ozna -
cza, że z po la 1497 re kor dów pli ku da nych od czy ta ny zo sta nie sym bol, któ -
ry na le ży zin ter pre to wać ja ko płeć re spon den ta. Waż ne jest, aby na zwę ce -
chy za pi sać w spo sób umoż li wia ją cy jej ła twe od róż nie nie od od czy ta ne go
sym bo lu. W po da nym przy kła dzie umiesz czo no ją w na wia sach okrą głych,
acz kol wiek uży tecz nych kon wen cji jest tu z pew no ścią wię cej. In ter pre ta -
cję po szcze gól nych sym bo li moż na opi sać za po mo cą in struk cji #t, o ile ich
zna cze nie nie wy ni ka z za pi su nu me rycz ne go. Na ry ci nie 6.1 przed sta wio -
ne zo sta ło, w ja ki spo sób oma wia na in struk cja po wo du je wy świe tle nie do -
dat ko wych in for ma cji pod czas ko do wa nia.

6.4. Plik da nych za wie ra ją cy sym bo le ko do wa nych za wo dów

Sym bo le ko do wa nych za wo dów wy pi sy wa ne są w pli ku da nych w for -
ma cie tek sto wym (zwa nym rów nież ASCII). Plik ten jest two rzo ny nie za leż -
nie od – omó wio ne go wcze śniej – pli ku da nych wej ścio wych, któ re słu żą
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do po bie ra nia i wy świe tla nia in for ma cji o ko do wa nych za wo dach. Każ de -
mu re kor do wi da nych wej ścio wych od po wia da je den re kord da nych do ce -
lo wych. Re kord ten za wie ra iden ty fi ka tor re spon den ta (w for ma cie zde fi -
nio wa nym przez in struk cję #r) oraz wy ma ga ne in for ma cje o wszyst kich ko -
do wa nych za wo dach.

Dla każ de go ko do wa ne go za wo du za wsze wy pi sy wa ny jest sym bol kla -
sy fi ka cji SKZ -2007. Sym bol po dzia łu na 14 ka te go rii oraz sym bo le skal wy -
pi sy wa ne są tyl ko wte dy, gdy użyt kow nik za żą da ich wy pi sa nia za po mo cą
od po wied nich in struk cji umiesz czo nych w blo kach po szcze gól nych za wo -
dów. 

Oma wia ny plik da nych ma nada wa ne roz sze rze nie „.zda” i wy pi sy wa ny
jest au to ma tycz nie przy każ dym wyj ściu z apli ka cji (je śli ist nie je po przed -
nia wer sja pli ku, to jest ona nad pi sy wa na). Je śli pod czas pra cy nie zo sta ną
za ko do wa ne wszyst kie za wo dy, to mi mo to plik obej mu je wszyst kie re kor -
dy pli ku da nych wej ścio wych, na to miast po la za wo dów nie za ko do wa nych
wy peł nio ne zo sta ją sym bo la mi spa cji. Przy po now nym uru cho mie niu apli -
ka cji z pli ku wczy ty wa ne są wszyst kie do tych czas za ko do wa ne za wo dy, zaś
apli ka cja usta wia ekran ko do wa nia na pierw szym nie za ko do wa nym za wo -
dzie. Ze wzglę du na oma wia ny spo sób za rzą dza nia pli ka mi użyt kow nik po -
wi nien za dbać, aby plik za wie ra ją cy tyl ko część za ko do wa nych za wo dów
nie uległ utra ce niu mię dzy se sja mi ko do wa nia.

Za war tość do ce lo we go pli ku da nych opi sa na zo sta je za po mo cą skryp -
tu SPSS. Frag ment skryp tu od po wia da ją ce mu przy kła do wym da nym przed -
sta wio ny zo stał w ram ce 6.5.

Ram ka 6.5

data list file=”przyklad.zda” record=1/
RE SPNDNT 1-6 (A)
NA JEM SKZ 7-10
NA JEM K14 11-12
NA JEM_WK 13-15 (1)
NA JEM_ZP 16-18 (1)
NA JEM S79 19-21 (1)
NA JEM_WM 22-24 (1)
NA JEM P79 25-27 (1)
NA JEM_PZ 28-30 (1)
ROLN SKZ 31-34
ROLN_WK 35-37 (1)
ROLN_ZP 38-40 (1)
ROLN S79 41-43 (1)
ROLN_WM 44-46 (1)
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ROLN P79 47-49 (1)
ROLN_PZ 50-52 (1)
WLA SC SKZ 53-56
WLASC_WK 57-59 (1)
WLASC_ZP 60-62 (1)
WLA SC S79 63-65 (1)
WLASC_WM 66-68 (1)
WLA SC P79 69-71 (1)
WLASC_PZ 72-74 (1)
DO RYW SKZ 75-78
MALZ SKZ 79-82
MALZ_WK 83-85 (1)
MALZ_ZP 86-88 (1)
MALZ_WM 89-91 (1)
MALZ_PZ 92-94 (1)
OJ C14SKZ 95-98
OJ C14S79 99-101 (1)
OJ C14P79 102-104 (1)

.
VA RIA BLE LA BELS
RE SPNDNT
“Nu mer re spon den ta”
NA JEM SKZ
“(SKZ -2007) Pra ca na jem na”
NA JEM K14
“(Po dział na 14 ka te go rii) Pra ca na jem na”
NA JEM_WK
“(Ska la wy mo gów kwa li fi ka cyj nych) Pra ca na jem na”
NA JEM_ZP
“(Ska la zło żo no ści pra cy) Pra ca na jem na”
NA JEM S79
“(Ska la sta tu su SES 1979) Pra ca na jem na”
NA JEM_WM
“(Ska la wy na gro dze nia ma te rial ne go) Pra ca na jem na”
NA JEM P79
“(Ska la pre sti żu 1979) Pra ca na jem na”
NA JEM_PZ
“(Ska la pre sti żu 2007) Pra ca na jem na”
ROLN SKZ
“(SKZ -2007) Pra ca sa mo dziel na w go spo dar stwie rol nym”
ROLN_WK
“(Ska la wy mo gów kwa li fi ka cyj nych) Pra ca sa mo dziel na w go spo dar stwie rol nym”
ROLN_ZP
“(Ska la zło żo no ści pra cy) Pra ca sa mo dziel na w go spo dar stwie rol nym”
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ROLN S79
“(Ska la sta tu su SES 1979) Pra ca sa mo dziel na w go spo dar stwie rol nym”
ROLN_WM
“(Ska la wy na gro dze nia ma te rial ne go) Pra ca sa mo dziel na w go spo dar stwie rol nym”
ROLN P79
“(Ska la pre sti żu 1979) Pra ca sa mo dziel na w go spo dar stwie rol nym”
ROLN_PZ
“(Ska la pre sti żu 2007) Pra ca sa mo dziel na w go spo dar stwie rol nym”
WLA SC SKZ
“(SKZ -2007) Pra ca sa mo dziel na po za rol nic twem”
WLASC_WK
“(Ska la wy mo gów kwa li fi ka cyj nych) Pra ca sa mo dziel na po za rol nic twem”
WLASC_ZP
“(Ska la zło żo no ści pra cy) Pra ca sa mo dziel na po za rol nic twem”
WLA SC S79
“(Ska la sta tu su SES 1979) Pra ca sa mo dziel na po za rol nic twem”
WLASC_WM
“(Ska la wy na gro dze nia ma te rial ne go) Pra ca sa mo dziel na po za rol nic twem”
WLA SC P79
“(Ska la pre sti żu 1979) Pra ca sa mo dziel na po za rol nic twem”
WLASC_PZ
“(Ska la pre sti żu 2007) Pra ca sa mo dziel na po za rol nic twem”
DO RYW SKZ
“(SKZ -2007) Pra ca do ryw cza”
MALZ SKZ
“(SKZ -2007) Pra ca mał żon ka”
MALZ_WK
“(Ska la wy mo gów kwa li fi ka cyj nych) Pra ca mał żon ka”
MALZ_ZP
“(Ska la zło żo no ści pra cy) Pra ca mał żon ka”
MALZ_WM
“(Ska la wy na gro dze nia ma te rial ne go) Pra ca mał żon ka”
MALZ_PZ
“(Ska la pre sti żu 2007) Pra ca mał żon ka”
OJ C14SKZ
“(SKZ -2007) Pra ca oj ca, gdy re spon dent miał 14 lat”
OJ C14S79
“(Ska la sta tu su SES 1979) Pra ca oj ca, gdy re spon dent miał 14 lat”
OJ C14P79
“(Ska la pre sti żu 1979) Pra ca oj ca, gdy re spon dent miał 14 lat”

.
VA LUE LA BELS
NA JEM SKZ
ROLN SKZ
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WLA SC SKZ
DO RYW SKZ
MALZ SKZ
OJ C14SKZ
0000 “NAJ WYŻ SI URZĘD NI CY PAŃ STWO WI, DY REK TO RZY, ME NE DŻE RO WIE”
0100 “KIE ROW NI CY ADM. PAŃ STWO WEJ, OR GA NI ZA CJI SPOŁ., PAR TII PO LIT.”
0110 “Wyż sze ka dry w ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej”
0111 “Wyż sze ka dry na szcze blu cen tral nym i wo je wódz kim”

..........
MIS VAL
NA JEM SKZ
ROLN SKZ
WLA SC SKZ
DO RYW SKZ
MALZ SKZ
OJ C14SKZ
(9899).

..........
RE CO DE 
NA JEM SKZ
ROLN SKZ
WLA SC SKZ
DO RYW SKZ
MALZ SKZ
OJ C14SKZ
(9999=SY SMIS).

...........

Pierw szy blok in struk cji skryp tu (roz po czy na ją cy się od ko men dy „da ta
list”) okre śla mne mo nicz ne iden ty fi ka to ry po szcze gól nych pól za pi su in -
for ma cji oraz ich lo ka li za cje. Dru gi blok (roz po czy na ją cy się od ko men dy
„VA RIA BLE LA BELS”) po da je na zwy opi su ją ce za war tość po szcze gól nych
pól. Je śli użyt kow nik pra gnie prze twa rzać za ko do wa ne da ne o za wo dach
w śro do wi sku in nym niż SPSS, to na pod sta wie tych dwóch blo ków skryp -
tu mo że od two rzyć, z któ rych lo ka li za cji od czy tać wy ma ga ne in for ma cje.

Trze ci blok in struk cji skryp tu (roz po czy na ją cy się od ko men dy „VA LUE
LA BELS”) po da je zna cze nie po szcze gól nych sym bo li kla sy fi ka cji SKZ -2007,
na zwy ka te go rii po dzia łu na 14 grup oraz wy szcze gól nia sym bo le re si du al -
ne (bra ku da nych oraz „nie do ty czy”) wszyst kich wy pi sy wa nych zmien -
nych. Ze wzglę du na oszczęd ność miej sca, w ram ce 6.5 po da no je dy nie
frag ment te go blo ku, ogra ni czo ny do kil ku pierw szych nazw ka te go rii kla -
sy fi ka cji SKZ -2007 (dal sze in struk cje wy krop ko wa no). Ze staw nazw szcze -
gó ło wych ka te go rii umiesz czo ny zo stał w skryp cie dla wy go dy użyt kow ni -



ka – tak aby pra cu jąc z da ny mi w śro do wi sku SPSS każ do ra zo wo wy pi sy -
wa ne by ło zna cze nie iden ty fi ku ją ce sym bo le kla sy fi ka cji. Umiesz czo ne
w skryp cie na zwy ka te go rii za wo do wych są w więk szo ści uprosz czo ne
i skró co ne do mak sy mal nie 60 zna ków. Na le ży mieć na uwa dze, że nie są
to peł ne od po wied ni ki ory gi nal nych okre śleń ka te go rii kla sy fi ka cji SKZ -
-2007.

Czwar ty i pią ty blok in struk cji skryp tu (roz po czy na ją ce się od ko mend
„MIS VAL” i „RE CO DE”) słu żą za de kla ro wa niu sym bo li re si du al nych, któ re
po win ny być wy klu czo ne pod czas nie któ rych ana liz da nych. W blo ku „MIS
VAL” za de kla ro wa ne są sym bo le ozna cza ją ce sy tu acje, gdy do stęp ne
w kwe stio na riu szu in for ma cje nie po zwa la ją na za kla sy fi ko wa nie za wo du
(tzw. „brak da nych”). Z ko lei w blo ku „RE CO DE” za de kla ro wa ne są sym bo -
le od po wia da ją ce sy tu acjom, gdy za wód w da nym przy pad ku nie sto su je
się (tzw. „nie do ty czy” – na przy kład re spon dent nie wy ko ny wał pra cy za -
wo do wej, któ rej do ty czy py ta nie kwe stio na riu sza). De kla ra cje sym bo li re -
si du al nych uży tecz ne są zwłasz cza pod czas wy ko ny wa nia ob li czeń na ska -
lach za wo dów, po nie waż za bez pie cza ją przed omył ko wym po trak to wa -
niem sym bo li re si du al nych ja ko sym bo li zna czą cych, co mo gło by znacz nie
znie kształ cić war to ści ob li czo nych pa ra me trów – np. śred niej.

6.5 Prze bieg ko do wa nia

6.5.1 Uru cho mie nie apli ka cji

Apli ka cja wy ma ga, aby plik pa ra me trów i plik da nych wej ścio wych
umiesz czo ne zo sta ły w tym sa mym fol de rze. Przed roz po czę ciem pra cy
war to w tym ce lu stwo rzyć osob ny fol der i umie ścić w nim oba pli ki. Pod -
czas pra cy w fol de rze tym za pi sa ne zo sta ną wszyst kie two rzo ne pli ki ro bo -
cze, a tak że plik do ce lo wy, za wie ra ją cy sym bo le za ko do wa nych za wo dów
oraz ewen tu al ne war to ści ska lo we.

Po uru cho mie niu apli ka cji na le ży z me nu głów ne go wy brać po le ce nie
„Otwórz da ne”. Apli ka cja wy świe tli okien ko dia lo go we po zwa la ją ce
na przy łą cze nie pli ku pa ra me trów. Po przy łą cze niu plik ten jest od ra zu
wczy ty wa ny i in ter pre to wa ny. Je śli za wie ra błę dy syn tak tycz ne, to wy świe -
tlo ny zo sta je ko mu ni kat okre śla ją cy ro dzaj błę du, po czym dzia ła nie apli ka -
cji jest prze ry wa ne. Użyt kow nik po wi nien po pra wić nie wła ści wy za pis
i uru cho mić apli ka cję po now nie. Je śli plik pa ra me trów zin ter pre to wa ny
zo sta nie ja ko nieza wie ra ją cy błę dów, to apli ka cja wy świe tla okien ko dia lo -
go we po zwa la ją ce na wczy ta nie da nych wej ścio wych. Po wczy ta niu da -
nych wej ścio wych spraw dza ne jest, czy w bie żą cym fol de rze za pi sa ny zo -
stał wcze śniej plik za wie ra ją cy za ko do wa ne za wo dy (opi sa ny w pod roz -
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dzia le 6.4). Je śli tak, to plik ten zo sta je wczy ta ny, zaś je go za war tość spraw -
dzo na pod ką tem te go, czy jest w peł ni zgod na z for ma tem okre ślo nym
przez plik pa ra me trów. Po wczy ta niu wszyst kich pli ków apli ka cja wy świe -
tla for mu larz ko do wa nia. Wy świe tlo ny ekran od po wia da pierw sze mu nie -
za ko do wa ne mu za wo do wi.

6.5.2 Za ko do wa nie za wo du

Przy kła do wy for mu larz ko do wa nia przed sta wio ny zo stał na ry ci nie 6.2.
W dol nej czę ści le we go pa ne lu wy świe tlo ne są wszyst kie in for ma cje, któ re
użyt kow nik uznał za istot ne w przy pad ku ko do wa nia da ne go za wo du i za -
de kla ro wał w pli ku pa ra me trów (zob. pod roz dział 6.3.3.5). Znaj du ją ca się
po nad ni mi ram ka za ty tu ło wa na „Ak tu al na ka te go ria ko do wa kla sy fi ka cji
SKZ -2007” za wie ra po la prze zna czo ne do wy świe tle nia sym bo lu i opi su
wy bra nej ka te go rii ko do wej. Je śli za wód nie zo stał jesz cze za ko do wa ny, to
po la te po zo sta ją pu ste. Nad ram ką czcion ką wy bol do wa ną wy pi sy wa ny
jest ro dzaj ko do wa ne go za wo du, zgod nie z okre śle niem po da nym w pli ku
pa ra me trów w in struk cji de fi niu ją cej ko do wa ny za wód. W oma wia nym
przy kła dzie okre śle niem tym jest „Pra ca na jem na”.

Ry ci na 6.2. Przy kła do wy ekran ko do wa nia za wo du (stan 1)
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Aby wy szu kać w klu czu kla sy fi ka cji od po wied nią ka te go rię ko do wą naj -
le piej jest na je chać kur so rem my szy na jed no ze słów wy pi sa nych w do wol -
nym po lu in for ma cji o ko do wa nym za wo dzie (np. po la „Za wód”, „Sta no wi -
sko” czy „Opis czyn no ści”) i do ko nać se lek cji frag men tu sło wa za po mo cą
le we go kla wi sza my szy. Wy bra ny frag ment zo sta nie prze nie sio ny do po la
„Sło wa klu czo we”, po czym w po lu „Pro po no wa ne ka te go rie ko do we” pra -
we go pa ne lu ekra nu wy świe tlo ne zo sta ną ka te go rie kla sy fi ka cyj ne za wie -
ra ją ce da ne sło wo klu czo we w swo im in dek sie. Sy tu acja ta zo sta ła zo bra zo -
wa na na ry ci nie 6.3. Pro po no wa ne sło wo klu czo we moż na też wpi sać
w po lu „Sło wa klu czo we” bez po śred nio z kla wia tu ry. W trak cie wpi sy wa nia
ko lej nych zna ków na bie żą co prze szu ki wa ny jest in deks i w po lu „Pro po -
no wa ne ka te go rie ko do we” wy świe tla ją się ka te go rie kla sy fi ka cji za wie ra -
ją ce wpi sa ne do te go mo men tu sło wo klu czo we.

Ry ci na 6.3. Przy kła do wy ekran ko do wa nia za wo du (stan 2)

Je śli wśród ka te go rii za wo do wych wy pi sa nych w pra wym pa ne lu ekra -
nu znaj du je się ka te go ria, któ rą moż na uznać za ade kwat ną do za ko do wa -
nia da ne go za wo du, to na le ży ją za zna czyć kli ka jąc le wym kla wi szem my -
szy. W po lu „Szcze gó ło wa za war tość wska za nej ka te go rii” uka że się wów -
czas jej peł ny opis, zgod ny ze źró dło wą do ku men ta cją kla sy fi ka cji SKZ (ry -
ci na 6.4). Za po zna nie się z tym opi sem uła twia pod ję cie de cy zji, czy wy bra -
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no wła ści wą ka te go rię. Kli ka jąc na in ne ka te go rie moż na spraw dzić, czy ich
opi sy nie przy sta ją le piej do ko do wa ne go za wo du. 

Ry ci na 6.4. Przy kła do wy ekran ko do wa nia za wo du (stan 3)

Je śli nie uda się od na leźć wła ści wej ka te go rii za po mo cą słów klu czo -
wych, to wte dy moż na od szu kać ją w peł nej wer sji kla sy fi ka cji. Przej ścia
do peł nej kla sy fi ka cji do ko nu je się kli ka jąc na za kład kę „Peł na kla sy fi ka cja
SKZ -2007” umiesz czo ną na gó rze pra we go pa ne lu. W pra wym pa ne lu uka -
zu je się wów czas peł na kla sy fi ka cja SKZ -2007, z kur so rem usta wio nym
na ostat niej ka te go rii za zna czo nej na po przed nim ekra nie (ry ci na 6.5).
Prze glą da jąc peł ną kla sy fi ka cję moż na prze śle dzić spo sób przy pi sa nia da -
ne go za wo du i za wo dów po dob nych do po szcze gól nych ka te go rii kla sy fi -
ka cji i na tej pod sta wie pod jąć de cy zję o wy bo rze jed nej z nich.

Sa mo za ko do wa nie za wo du do ko ny wa ne jest po przez klik nię cie na kla -
wisz „ZA KO DUJ”. Do pli ku da nych wpi sy wa ny jest sym bol za wo du, któ ry
ak tu al nie jest za zna czo ny w li ście wy świe tlo nej w pra wym pa ne lu (zob. ry -
ci na 6.4 lub 6.5). 
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Ry ci na 6.5. Przy kła do wy ekran ko do wa nia za wo du (stan 4)

W nie któ rych sy tu acjach nie moż na wy brać żad nej z do stęp nych
w SKZ -2007 ka te go rii kla sy fi ka cyj nych, gdyż in for ma cje o ko do wa nym
za wo dzie są nie kom plet ne bądź opi sa na w kwe stio na riu szu sy tu acja nie
wią że się z wy ko ny wa niem za wo du. Te go ro dza ju przy kład za wie ra ry ci -
na 6.6. W te go ro dza ju przy pad kach na le ży roz strzy gnąć, czy ma my
do czy nie nia z nie do sta tecz ną in for ma cją, czy też – zgod nie z za ło że nia -
mi ba da nia – opi sa nej sy tu acji nie uzna je my za fakt wy ko ny wa nia za wo -
du. Użyt kow nik ma do stęp ne dwa kla wi sze: „NIE DO TY CZY” oraz „BRAK
DA NYCH”, któ re po zwa la ją wy brać wła ści wy sym bol w te go ro dza ju
przy pad kach.

Ist nie je też moż li wość po wtó rze nia ostat nio do ko na ne go wy bo ru ka -
te go rii ko do wej. Do te go ce lu słu ży kla wisz „PO WTÓRZ” umiesz czo ny
w le wym pa ne lu pod kla wi szem „ZA KO DUJ”. W po lu obok te go kla wi sza
wy świe tlo ny jest sym bol ostat nio wy bra nej ka te go rii ko do wej, zaś jej opis
po da ny jest w li nii sta tu su na do le ekra nu. Moż li wość po wtó rze nia ostat -
nie go wy bo ru ka te go rii ko do wej mo że oka zać się uży tecz na w ba da -
niach, w któ rych re spon dent od po wia da na py ta nia do ty czą ce se kwen cji
wy ko ny wa nych prac, po nie waż za wo dy w ko lej nych pra cach mo gą się
po wta rzać.
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Ry ci na 6.6. Przy kła do wy ekran ko do wa nia za wo du od po wia da ją cy sy tu acji,
gdy in for ma cje są nie peł ne bądź sy tu acja nie mo że być uzna na za wy ko ny -
wa nie za wo du

6.5.3 Na wi ga cja we wnątrz pli ku ko do wa nych za wo dów

W więk szo ści ba dań re spon dent py ta ny jest o kil ka róż nych za wo dów
(np. za wód w ak tu al nej pra cy, za wód w pierw szej pra cy, za wód oj ca, za wód
mał żon ka itp.). W ta kich przy pad kach we wnątrz pli ku ko do wa nych za wo -
dów mo że my po ru szać się na dwa spo so by: (1) po ko lej nych za wo dach da -
ne go re spon den ta; (2) po tym sa mym za wo dzie w przy pad ku ko lej nych re -
spon den tów (np. w da nym cy klu pra cy ko du je my wy łącz nie za wód oj ca).

Apli ka cja do myśl nie wy bie ra pierw szą opcję, czy li wy świe tla ko lej ne za -
wo dy po da ne przez da ne go re spon den ta, a do pie ro po ich wy czer pa niu
prze cho dzi do ko lej ne go re spon den ta. Je śli za sad ne jest po słu że nie się dru -
gim spo so bem na wi ga cji, czy li za ko do wa nie te go sa me go za wo du w przy -
pad ku wszyst kich re spon den tów, to na le ży do ko nać prze łą cze nia do myśl -
nej re gu ły na wi ga cji. Moż na te go do ko nać wy bie ra jąc po le ce nie „Opcje ko -
do wa nia” z me nu gór ne go. Uka że się wów czas ekran przed sta wio ny na ry -
ci nie 6.7. W dol nym pa ne lu ekra nu użyt kow nik mo że do ko nać wy bo ru,
któ ry za wód zo sta nie pod czas ko do wa nia wy świe tlo ny ja ko ko lej ny.
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Ry ci na 6.7. Ekran usta wie nia opcji ko do wa nia

Obok zmia ny re gu ły na wi ga cji użyt kow nik ma moż li wość sa mo dziel ne -
go prze cho dze nia mię dzy ko do wa ny mi za wo da mi w do wol nej ko lej no ści.
Do te go ce lu słu żą kla wi sze umiesz czo ne w gór nej czę ści le we go pa ne lu
ekra nu ko do wa nia (zob. np. ry ci na 6.6). W ram ce „Za wód” znaj du ją się dwa
kla wi sze z iko na mi strza łek skie ro wa nych w le wo i w pra wo. Strzał ka w le -
wo po zwa la cof nąć się do wcze śniej sze go za wo du w tym sa mym re kor dzie
da nych lub do ostat nie go za wo du w po przed nim re kor dzie da nych, je śli
za wód ak tu al nie wy świe tlo ny na ekra nie jest pierw szym za wo dem w re kor -
dzie. Strzał ka w le wo oka zu je się uży tecz na przede wszyst kim w sy tu acji,
gdy za cho dzi po trze ba po wro tu do uprzed nio za ko do wa ne go za wo du
i – na przy kład – po pra wie nia przy pi sa nej ka te go rii kla sy fi ka cyj nej. Z ko lei
kla wisz z iko ną strzał ki skie ro wa nej w pra wo po zwa la prze glą dać ko lej ne
za wo dy do za ko do wa nia. Mo że oka zać się uży tecz ny w przy pad kach, gdy
użyt kow nik chciał by spraw dzić, ja kie od po wie dzi zo sta ły za pi sa ne w przy -
pad ku in nych py tań te go sa me go kwe stio na riu sza. Na przy kład, ak tu al nie
wy świe tlo ny za pis do ty czy za wo du wy ko ny wa ne go w pierw szej pra cy
i jest nie jed no znacz ny. War to w ta kiej sy tu acji przej rzeć za pi sy z ko lej nych
prac. Być mo że uła twi to pod ję cie de cy zji o za ko do wa niu da ne go za wo du.

Na wi ga cja mo że od by wać się rów nież mię dzy re kor da mi da nych.
W ram ce „Re spon dent” do stęp ne są dwa kla wi sze z iko na mi rę ki wska zu ją -
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cej w le wo i w pra wo. Słu żą one do prze cho dze nia o je den re kord do ty łu
lub do przo du w ce lu wy świe tle nia in for ma cji o tym sa mym za wo dzie (np.
o za wo dzie oj ca – w mo men cie gdy jest on wy świe tlo ny na ak tu al nym ekra -
nie). Do dat ko wo, w ram ce „Re spon dent” do stęp na jest li sta sym bo li re -
spon den ta dla wszyst kich ak tu al nie prze twa rza nych re kor dów. Po zwa la
ona wy brać kon kret ny re kord da nych i wy świe tlić dla nie go in for ma cje
o tym za wo dzie, któ ry jest ak tu al nie wy świe tlo ny na ekra nie.

Prze cho dząc po mię dzy ko lej ny mi re kor da mi pli ku czy też po la mi od po -
wia da ją cy mi ko do wa nym za wo dom apli ka cja do myśl nie po mi ja za wo dy
za ko do wa ne wcze śniej ja ko „nie do ty czy”. Ko do wa nie „nie do ty czy” od by -
wa się au to ma tycz nie na mo cy fil trów w fa zie wczy ty wa nia da nych (zob.
pod roz dział 6.3.3.3), bądź też sym bo le „nie do ty czy” są ko do wa ne sa mo -
dziel nie przez użyt kow ni ka. Aby uzy skać do stęp rów nież do tych za wo -
dów na le ży zmie nić opcję glo bal ną. Do stęp do niej da je po le ce nie „Opcje
ko do wa nia” w me nu głów nym. Po wy świe tle niu ekra nu opcji ko do wa nia
w je go gór nym pa ne lu zde fi nio wa ny jest spo sób dzia ła nia pro gra mu
w przy pad kach, gdy da ny za wód nie do ty czy re spon den ta (ry ci na 6.7). Do -
stęp do sym bo li „nie do ty czy” mo że oka zać się uży tecz ny w sy tu acjach, gdy
w wyj ścio wym zbio rze da nych war tość fil tru ją ca w da nym re kor dzie zo sta -
ła nada na nie po praw nie, stąd też za wód „do ty czy” re spon den ta i wy ma ga
za ko do wa nia. Prze łą cze nie oma wia nej opcji po zwa la wy świe tlić wszyst kie
za wo dy, rów nież te, któ rym pier wot nie nada no sta tus „nie do ty czy”.

Ostat nią do stęp ną w apli ka cji funk cją na wi ga cyj ną jest usta wia nie ekra -
nu na pierw szym nie za ko do wa nym za wo dzie. Po le ce nie wy wo łu ją ce tę
funk cję umiesz czo ne zo sta ło w me nu głów nym i no si na zwę „Szu kaj nie za -
ko do wa ne”. Po je go wy bra niu apli ka cja prze glą da plik da nych od po cząt ku
szu ka jąc pierw sze go nie za ko do wa ne go za wo du, zaś w przy pad ku je go
zna le zie nia usta wia w tym miej scu ekran ko do wa nia. Oma wia na funk cja
dzia ła w ten sam spo sób nie za leż nie od po zy cji w pli ku da nych, któ ra wy -
świe tla na jest na ak tu al nym ekra nie ko do wa nia. Funk cja ta mo że być mię -
dzy in ny mi uru cho mio na pod ko niec ko do wa nia w ce lu spraw dze nia, czy
pew ne za wo dy nie zo sta ły omył ko wo opusz czo ne, na przy kład na sku tek
czę ste go prze miesz cza nia się mię dzy re kor da mi pli ku lub mię dzy ko do wa -
ny mi za wo da mi. Je śli oka że się, że wszyst kie za wo dy w pli ku zo sta ły już za -
ko do wa ne, to wy pi sa ny zo sta nie ko mu ni kat „W pli ku da nych nie ma już
nie za ko do wa nych za wo dów”.
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Ry ci na 6.8. Wi dok ekra nu no tat ni ka

6.5.4 Po zo sta łe funk cje re ali zo wa ne przez apli ka cję

Pod czas ko do wa nia z me nu głów ne go moż na uru cho mić po le ce nie
„No tat nik”. Otwie ra się wów czas ekran przed sta wio ny na ry ci nie 6.8, umoż -
li wia ją cy za pi sa nie w oknie edy cyj nym do wol ne go ko men ta rza. Ko men ta -
rze te są au to ma tycz nie ar chi wi zo wa ne wraz z da ny mi i wczy ty wa ne za każ -
dym ra zem, gdy użyt kow nik otwie ra ten sam plik da nych. Jest to wy god ny
spo sób no to wa nia wszel kich uwag i ob ser wa cji zbie ra nych pod czas ko do -
wa nia, na po tka nych trud no ści czy też spraw wy ma ga ją cych póź niej sze go
roz strzy gnię cia z oso bą nad zo ru ją cą ko do wa nie. Treść no tat ni ka za pi sy wa -
na jest na ze wnątrz apli ka cji w for ma cie tek sto wym (pli ki o roz sze rze niu
„.zno”), co umoż li wia ła twe ich prze glą da nie i łą cze nie no ta tek spo rzą dzo -
nych przez róż nych ko de rów.

Z me nu głów ne go do stęp na jest rów nież funk cja „Ra port”. Jej wy wo ła -
nie po wo du je wy świe tle nie okna ra por tu za wie ra ją ce go in for ma cje o do -
tych cza so wym prze bie gu se sji ko do wa nia. In for ma cje te obej mu ją go dzi nę
roz po czę cia se sji, licz bę do tych czas za ko do wa nych za wo dów, a tak że licz -
bę za wo dów po zo sta ją cych do za ko do wa nia. Ra port – uzu peł nio ny o stan
bie żą cy w mo men cie za koń cze nia se sji – mo że zo stać wy pi sa ny pod czas
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wy cho dze nia z apli ka cji (plik o roz sze rze niu „.zra”). Ra port koń co wy za -
wie ra in for ma cje o cza sie trwa nia se sji oraz o licz bie za ko do wa nych w tym
cza sie za wo dów. Przy kła do wą za war tość ra por tu przed sta wio no w ram ce
6.5. Ra por ty mo gą oka zać się uży tecz ne w za rzą dza niu pra cą ko de rów
w więk szych pro jek tach.

Ram ka 6.5

>>> RA PORT Z PRZE BIE GU SE SJI KO DO WA NIA ZA WO DÓW <<<

*** 28 stycznia 2007 godz. 19: 13: 06
Roz po czę to se sję ko do wa nia za wo dów.
Po myśl nie wczy ta no pa ra me try ko do wa nia z pli ku C:\SKZ -2007\przy klad.zpa
Wczy ta no da ne do ko do wa nia z pli ku: C:\SKZ -2007\przy klad. dat
Zbiór da nych za wie ra 100 re kor dów.
Wczy ta no do tych czas za ko do wa ne za wo dy z pli ku: C:\SKZ -2007\przy klad.zda
Łącz nie 75 re spon den tów ma za wo dy do ko do wa nia
Ogó łem w zbio rze jest 118 za wo dów do ko do wa nia, z cze go do za ko do wa nia po zo sta ło
jesz cze 116 za wo dów.
Wczy ta no za war tość no tat ni ka z pli ku C:\SKZ -2007\przy klad.zno

*** 28 stycznia 2007 godz. 19: 33: 53
Wy pi sa no zbiór da nych do pli ku: C:\SKZ -2007\przy klad.zda
Wy pi sa no do ku men ta cję SPSS do pli ku: C:\SKZ -2007\_pgm\przy klad.sps
W zbio rze jest 118 za wo dów. Po zo sta ło do za ko do wa nia 91 za wo dów.

*** 28 stycznia 2007 godz. 19: 13: 54
Za koń czo no se sję ko do wa nia za wo dów.
Se sja trwa ła 20 mi nut
W tym cza sie za ko do wa no 25 za wo dów.

6.6 Pra wa użyt ko wa nia apli ka cji oraz od po wie dzial ność wła ści -
cie la praw au tor skich

Apli ka cja do ko do wa nia i ska lo wa nia za wo dów za po mo cą kla sy fi ka cji
SKZ -2007 sta no wi in te gral ną część ni niej szej pu bli ka cji, jest ob ję ta pra wem
au tor skim i mo że być użyt ko wa na zgod nie z za sa da mi wła ści wy mi dla
opro gra mo wa nia kom pu te ro we go1. W szcze gól no ści nie mo że być dys try -
bu owa na i roz po wszech nia na w ja kiej kol wiek for mie i na ja kim kol wiek
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po lu eks plo ata cji bez pi sem nej zgo dy wła ści cie la praw au tor skich. Wła ści -
ciel eg zem pla rza pu bli ka cji po sia da pra wo do spo rzą dze nia ko pii apli ka cji
wy łącz nie dla ce lów ar chi wi za cyj nych. Wy ni ka stąd w szcze gól no ści, że ko -
do wa nie za wo dów przy po sia da niu jed ne go eg zem pla rza apli ka cji mo że
w tym sa mym cza sie od by wać się tyl ko na jed nym sta no wi sku kom pu te ro -
wym. Po trze ba pro wa dze nia prac rów no le gle na wie lu sta no wi skach wy -
ma ga za in sta lo wa nia na każ dym z nich osob ne go eg zem pla rza apli ka cji.

Wła ści ciel eg zem pla rza pu bli ka cji ma na to miast pra wo do bez płat nych
uak tu al nień apli ka cji, o ile ta kie bę dą mia ły miej sce. In for ma cje na ten te -
mat są do stęp ne na stro nie www.ifi span.waw.pl. Ze stro ny tej moż na rów -
nież po bie rać uak tu al nio ne wer sje apli ka cji.

Apli ka cja by ła te sto wa na pod czas ko do wa nia za wo dów w kil ku du żych
pro jek tach em pi rycz nych re ali zo wa nych przez In sty tut So cjo lo gii i Fi lo zo -
fii PAN w la tach 2004–2007. Pier wot nie te sto wa nie od by wa ło się z wy ko -
rzy sta niem wcze śniej szej wer sji Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów, a tak że
kla sy fi ka cji ISCO. W ro ku 2006 apli ka cję te sto wa no rów nież z wy ko rzy sta -
niem no wej kla sy fi ka cji SKZ -2007. Wszel kie błę dy czy nie pra wi dło wo ści
w pra cy apli ka cji za ob ser wo wa ne pod czas te sto wa nia by ły na bie żą co usu -
wa ne. Uwzględ nio no rów nież znacz ną część uwag i po stu la tów ko de rów
do ty czą cych do stęp nych funk cji czy er go no mii pra cy. Mi mo że w po rów -
na niu z prze cięt nym so ftwa rem apli ka cję na le ży uznać za so lid nie prze te -
sto wa ną, nie jest wy klu czo ne wy stą pie nie nie pra wi dło wo ści w jej pra cy,
któ re do tych czas nie zo sta ły wy kry te. Zgod nie z za sa da mi obo wią zu ją cy mi
dla te go ty pu pro duk tów, wła ści ciel praw au tor skich nie po no si od po wie -
dzial no ści za ewen tu al ne ne ga tyw ne skut ki czy stra ty po nie sio ne w związ -
ku z wy ko rzy sta niem apli ka cji do ce lu ko do wa nia za wo dów.
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Hen ryk Do mań ski

Roz dział 7. 

ANA LI ZA TRAF NO ŚCI SPOŁECZ NEJ
KLA SY FI KA CJI ZA WO DÓW -2007

Ostat nim z waż nych pro ble mów jest po słu gi wa nie się kla sy fi ka cja mi
i ska la mi za wo dów na eta pie ana liz. Przy po mnij my, że kon stru owa ne są
one w ce lu ope ra cjo na li za cji usy tu owa nia jed no stek w struk tu rze spo łecz -
nej. Cho dzi o sze ro ko ro zu mia ną struk tu rę spo łecz ną, któ ra mo że być utoż -
sa mia na ze struk tu rą kla so wą, po dzia łem na ka te go rie spo łecz no -za wo do -
we (ta kie jak: na uczy cie le, tech ni cy czy pra cow ni cy biu ro wi), lub też z hie -
rar chią po zy cji. Naj ogól niej rzecz bio rąc, struk tu rę spo łecz ną moż na ana li -
zo wać w ter mi nach ja kie go kol wiek ukła du dy stan sów i ba rier, de fi nio wa -
nych przez za wód.

W ba da niach so cjo lo gicz nych de fi ni cja struk tu ry spo łecz nej for mu ło wa -
na jest na eta pie kon cep tu ali za cji pro ble mu. Za łóż my, że ba dacz zde cy do -
wał, że bę dzie roz pa try wał struk tu rę spo łecz ną w po sta ci ukła du ka te go rii
(nie prze są dza jąc, czy wy stę pu ją one w po sta ci hie rar chii) lub też w po sta -
ci gra da cyj nej dra bi ny uwar stwie nia, ope ra cjo na li zo wa nej w po sta ci ska li
za wo dów. Prze cho dząc do ko lej ne go eta pu mu si do ko nać wy bo ru wskaź -
ni ków. Za da niem te go roz dzia łu jest do star cze nie em pi rycz nych prze sła -
nek dla do ko na nia te go wy bo ru. 

Wy bór wskaź ni ka, czy li okre ślo nej kla sy fi ka cji lub skali za wo dów, zwią -
za ny jest z de cy zja mi, wy ma ga ją cymi zna jo mo ści struk tu ry spo łecz nej.
W przy pad ku po słu gi wa nia się SKZ pod sta wo wa de cy zja do ty czy przej ścia
z kil ku set szcze gó ło wych ko dów SKZ na po ziom ogól niej szych ka te go rii,
któ re po win ny od zwier cie dlać zna czą ce ukła dy dy stan sów i ba rier. Po ni żej
przed sta wia my pro po zy cję roz wią za nia te go pro ble mu, od wo łu jąc się
do ar gu men tów teo re tycz nych i wy ni ków ana liz. Cho dzi więc o od po -
wiedź na kon kret ne za po trze bo wa nie ba daw cze: jak po gru po wać 291 ka -
te go rii SKZ -2007 na zna czą ce seg men ty? 



7.1 Sche ma ty gru po wa nia za wo dów

Za cznij my od kil ku przy kła dów z prak ty ki ba daw czej: (i) chce my zmie -
rzyć wpływ przy na leż no ści za wo do wej na sto pień re li gij no ści, lub au to ry -
ta ry zmu; (ii) ana li zu je my ru chli wość spo łecz ną i chce my usta lić, od cze go
za le żą wzo ry re kru ta cji do in te li gen cji, wła ści cie li firm, ro bot ni ków i rol ni -
ków; (iii) za wód trak tu je my ja ko zmien ną kon tro l ną w ana li zie za leż no ści
mię dzy – daj my na to – po zio mem wy kształ ce nia a wiel ko ścią za rob ków.
W każ dej z tych sy tu acji usy tu owa nie jed no stek w struk tu rze spo łecz nej de -
fi niu je my w ter mi nach przy na leż no ści za wo do wej, za ko do wa nej w po sta ci
kil ku set war to ści. 

Py ta nie jest na stę pu ją ce: jak przejść z po zio mu kil ku set ko dów SKZ na po -
ziom waż nych so cjo lo gicz nie seg men tów struk tu ry spo łecz nej. Jest to pro -
blem agre ga cji szcze gó ło wych ka te go rii za wo do wych w ka te go rie bar dziej
ogól ne. Ko niecz ność agre ga cji po dyk to wa na jest na stę pu ją cy mi wzglę da mi.

Po pierw sze, wy ni ka z na tu ral ne go (w po stę po wa niu na uko wym) dą że -
nia do zre du ko wa nia licz by in for ma cji w ce lu uzy ska nia su ma rycz ne go i in -
for ma tyw ne go wskaź ni ka. Je że li chce my usta lić wpływ miej sca jed nost ki
w struk tu rze spo łecz nej na re li gij ność, to moż na tę za leż ność przed sta wić
w po sta ci jed ne go pa ra me tru (np. współ czyn ni ka re gre sji mię dzy czę sto ścią
uczest ni cze nia w mszy a ska lą pre sti żu za wo dów) lub kil ku pa ra me trów bę -
dą cych szcze gó ło wą cha rak te ry sty ką tej za leż no ści, wy ra żo ną w po sta ci
współ czyn ni ków re gre sji iden ty fi ku ją cych osob no si łę re li gij no ści dla in te li -
gen cji, ro bot ni ków, wła ści cie li, rol ni ków. W tym dru gim mo de lu jest wię cej
pa ra me trów, więc cha rak te ry sty ka za leż no ści jest do kład niej sza, jed nak im
wię cej wpro wa dzi my pa ra me trów, tym trud niej jest in ter pre to wać wy ni ki. 

Ko niecz ność agre ga cji wy ni ka rów nież z ogra ni czo nej li czeb no ści zbio -
rów da nych. W ana li zach so cjo lo gicz nych po słu gu je my się da ny mi z ba dań
re ali zo wa nych na ogół na pró bach nieprze kra cza ją cych 2000 osób. Fakt
ten wy ma ga uwzględ nie nia przy ope ra cjo na li za cji zmien nych iden ty fi ku ją -
cych usy tu owa nie w struk tu rze spo łecz nej. Je że li „usy tu owa nie” de fi nio wa -
ne jest w ter mi nach zmien nej ka te go rial nej, to ka te go rie mu szą mieć wy -
star cza ją cą li czeb ność – z te go też wzglę du nie mo że ich być zbyt du żo.

Pod sta wo wym pro ble mem jest to, we dług ja kich kry te riów do ko ny wać
gru po wa nia za wo dów i ile ka te go rii na le ży wy od ręb nić? W do tych cza so -
wej prak ty ce ba daw czej kwe stie te roz strzy ga no, od wo łu jąc się do teo rii
i wie dzy em pi rycz nej do ty czą cej kształ tu struk tu ry spo łecz nej. W świe tle
po wszech nie po dzie la ne go po glą du, gru po wa nie po win no być od zwier -
cie dle niem naj istot niej szych ba rier i dy stan sów spo łecz nych. Prze ko na nie
to kie ro wa ło uwa gę ba da czy na po dzia ły kla so we, cze go wy ra zem jest do -
mi nu ją ca – w więk szo ści ana liz – me to do lo gia ope ra cjo na li za cji usy tu owa -
nia jed no stek w struk tu rze spo łecz nej. Zwy kło się jej do ko ny wać w ter mi -
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nach przy na leż no ści do ka te go rii utoż sa mia nych z „kla sa mi”, cze go przy -
kła dem jest EGP (Gold thor pe 2000) i sche mat Wri gh ta (1997), któ rych au -
to rzy od wo łu ją się do teo rii Maxa We be ra i Karola Mark sa. Z te go też wzglę -
du kry te ria mi bra ny mi na ogół pod uwa gę przy agre ga cji za wo dów są cha -
rak te ry sty ki „kla so we”, ta kie jak: sto su nek do wła sno ści, po dział na za ję cia
„umy sło we -fi zycz ne”, po ziom wy ma ga nych kwa li fi ka cji, sto pień au to no mii
czy miej sce w hie rar chii sta no wisk. Na tej pod sta wie, kil ka set szcze gó ło -
wych ka te go rii zo sta je spro wa dzo nych do kil ku na stu lub kil ku seg men tów,
któ re iden ty fi ku ją in te li gen cję, niż szych pra cow ni ków umy sło wych, ro bot -
ni ków, wła ści cie li i rol ni ków.

Po nie waż teo ria nie wy po wia da się o szcze gó ło wych aspek tach rze czy -
wi sto ści, usta le nia teo re tycz ne mu szą być kon fron to wa ne z wy ni ka mi ba -
dań. Wie dza em pi rycz na po zwa la ukon kret nić ma pę struk tu ry spo łecz nej
pod ką tem wy ty cze nia naj istot niej szych li nii po dzia łu. Od wo łu jąc się, przy -
kła do wo, do wy ni ków ba dań nad ru chli wo ścią mię dzy po ko le nio wą w róż -
nych kra jach, w tym rów nież dla Pol ski, wie my, że jed na z naj istot niej szych
ba rier ru chli wo ści iden ty fi ku je od ręb ne po ło że nie rol ni ków, dru ga ba rie ra
od dzie la ka te go rie pra cow ni ków umy sło wych od pra cow ni ków fi zycz -
nych, wresz cie trze ci wy miar sy tu uje na od ręb nych po zy cjach wła ści cie li
firm (Sa wiń ski i Do mań ski 1986; Do mań ski 2004a; Do mań ski i Przy bysz
2006). Zna jo mość tych fak tów nie po zwa la owych ka te go rii po mi nąć
przy gru po wa niu za wo dów.

Po słu gu jąc się SKZ na eta pie ana liz sto so wa no róż ne sche ma ty wy cho -
dze nia ze szcze gó ło wych grup na pod sta wo we seg men ty struk tu ry spo -
łecz nej (Za bo row ski 1995; Słom czyń ski in. 1998; Do mań ski 1999). Sche ma -
tem sto so wa nym naj czę ściej jest po dział na 14 ka te go rii, w ra mach któ re go
wy od ręb nia się m.in. wyż sze ka dry kie row ni cze, in te li gen cję nie tech nicz -
ną, in te li gen cję tech nicz ną, kil ka ka te go rii pra cow ni ków umy sło wych śred -
nie go i niż sze go szcze bla, wła ści cie li firm, ro bot ni ków wy kwa li fi ko wa nych
i nie wy kwa li fi ko wa nych, ro bot ni ków rol nych i wła ści cie li go spo darstw.
Po dział na 14 ka te go rii zo stał opu bli ko wa ny w po sta ci syn tak su SPSS z in -
ten cją do star cze nia ba da czom stan dar do we go na rzę dzia ana liz (Do mań ski
i Sa wiń ski 1995; Do mań ski 2004b). Oczy wi ście, ka te go rie te moż na łą czyć
w szer sze ka te go rie spo łecz no -za wo do we w ce lu uzy ska nia jesz cze ogól -
niej szej ma py dy stan sów. 

Do ko nu jąc po dzia łu szcze gó ło wych ko dów – naj niż sze go po zio mu SKZ
– na 14 ka te go rii od wo ły wa li śmy się do prze sła nek teo re tycz nych i wy ni -
ków ba dań.1 Ana li zy me to do lo gicz ne, pro wa dzo ne pod ką tem spraw dze -
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nia em pi rycz nej traf no ści te go sche ma tu wy ka zu ją, że wcho dzi on w sto -
sun ko wo sil ne za leż no ści z wie lo ma zmien ny mi iden ty fi ku ją cy mi ce chy
po ło że nia spo łecz ne go i po sta wy jed no stek (Do mań ski i Sa wiń ski 1995;
Do mań ski i Przy bysz 2003). Fakt, że usta le nia te po cho dzą z róż nych zbio -
rów da nych i po zo sta ją ak tu al ne do dzi siaj, prze ma wia za pod trzy ma niem
re ko men da cji dla po dzia łu na 14 ka te go rii ja ko sche ma tu ope ra cjo na li za cji
„usy tu owa nia w struk tu rze spo łecz nej” rów nież na ba zie Spo łecz nej Kla sy -
fi ka cji Za wo dów -2007. W ce lu przy bli że nia czy tel ni ko wi te go sche ma tu
scha rak te ry zu je my każ dą z 14 ka te go rii, a na stęp nie przed sta wi my wy ni ki
do dat ko wych ana liz prze ma wia ją cych za je go traf no ścią. 

Re ko men da cję tę ad re su je my do wszyst kich ba da czy. Rów no cze śnie
zda je my so bie spra wę z moż li wo ści po słu gi wa nia się in ny mi na rzę dzia mi
ko do wa nia za wo dów. Na le ży w tym miej scu pod kre ślić, że SKZ jest uni wer -
sal nym sche ma tem, któ re go za sto so wa nie wy kra cza po za aka de mic ką so -
cjo lo gię. Na sza kla sy fi ka cja mo że być sto so wa na we wszyst kich ba da niach,
w któ rych ana li zu je się wpływ usy tu owa nia w struk tu rze spo łecz nej na po -
sta wy, ocze ki wa nia, wzo ry kon sump cji i ja kie kol wiek in ne ce chy jed no -
stek. W szcze gól no ści do ty czy to ba dań ryn ko wych i ba dań opi nii pu blicz -
nej. Kwe stii tej po świę ci my osob ną uwa gę po omó wie niu po dzia łu na 14
ka te go rii. W ostat niej czę ści te go roz dzia łu wska zu je my, jak przejść z naj -
bar dziej szcze gó ło we go po zio mu SKZ na kla sy fi ka cję funk cjo nu ją cą w ba -
da niach ryn ko wych i opi nii pu blicz nej pod na zwą ESO MAR So cial Gra de.
Cho dzi o sche mat ope ra cjo na li za cji po zy cji spo łecz nej re ko men do wa ny
przez ESO MAR, czy li Eu ro pej ską Or ga ni za cję Ba da czy Ryn ku i Opi nii Pu -
blicz nej. Sche mat So cial Gra de wy ko rzy sty wa ny jest m.in. w ba da niu Eu ro -
ba ro metr, do star cza ją ce go in for ma cji ko mi sjom Unii Eu ro pej skiej, i jest
naj czę ściej sto so wa nym na rzę dziem w ba da niach opi nii i ryn ku.

7.2 Po dział na 14 ka te go rii spo łecz no -za wo do wych 

Punk tem wyj ścia by ły wy ni ki cy to wa nych po wy żej ana liz, do ty czą cych
zróż ni co wa nia spo łecz ne go w Pol sce. Sto so wa li śmy w nich róż ne sche ma -
ty agre ga cji za wo dów, roz pa tru jąc ich przy dat ność do ana li zy róż nych wy -
mia rów nie rów no ści. Przede wszyst kim, wy mia ry te do ty czy ły wzo rów dys -
try bu cji waż nych „za so bów” i „na gród”, ta kich jak wy kształ ce nie, pre stiż,
do cho dy, po sia da nie dóbr ma te rial nych, wskaź ni ki sty lu ży cia i uczest ni -
cze nia w kul tu rze. Dru gim ob sza rem te stów by ły „re la cyj ne” aspek ty struk -
tu ry spo łecz nej: ru chli wość mię dzy - i we wnątrz po ko le nio wa, wzo ry kon -
tak tów to wa rzy skich i za wie ra nia mał żeństw. Trze cia gru pa zmien nych do -
ty czy ła róż nych orien ta cji i po staw. Osob ną uwa gę po świę ci li śmy po rów -
na niu traf no ści po dzia łu na 14 ka te go rii z naj czę ściej obec nie sto so wa nych
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sche ma tem ope ra cjo na li za cji przy na leż no ści kla so wej w mię dzy kra jo wych
ba da niach po rów naw czych, któ ry funk cjo nu je pod na zwą EGP (Do mań ski
i Sa wiń ski 1995; Do mań ski i Przy bysz 2003). Zgod nie z ocze ki wa nia mi,
nasz sche mat oka zał się dla więk szo ści zmien nych bar dziej traf ny dla Pol -
ski. Re asu mu jąc, po dział na 14 ka te go rii spraw dził się w wie lu kon tek stach.

Scha rak te ry zu je my te raz każ dą z tych ka te go rii, opi su jąc ich skład
i przed sta wia jąc uza sad nie nie ich od ręb no ści w struk tu rze spo łecz nej.

1. Wyż sze ka dry kie row ni cze. Ka te go ria ta obej mu je oso by zaj mu ją ce
naj wyż sze sta no wi ska kie row ni cze w ad mi ni stra cji pań stwo wej, par tiach
po li tycz nych, woj sku, wy mia rze spra wie dli wo ści, or ga ni za cjach go spo dar -
czych róż ne go szcze bla (od kon cer nów i sie ci han dlo wych do ma łych firm)
i in nych in sty tu cjach. 

Pod sta wo wym kry te rium od ręb no ści tej ka te go rii jest udział we wła dzy.
W przy pad ku wyż szych rangą kie row ni ków (dy rek to rów) przed się biorstw
spra wo wa nie wła dzy mo że się łą czyć z ty tu łem wła sno ści, co w szcze gól no -
ści do ty czy me ne dże rów w wiel kich spół kach ak cyj nych i kie row nic twach
za rzą dów. War to w tym miej scu nad mie nić, że od po wie dzi na py ta nie, w ja -
kim stop niu me ne dże ro wie są pra cow ni ka mi na jem ny mi, a w ja kim wła ści -
cie la mi firm, któ ry mi kie ru ją, po świę co no w ana li zach so cjo lo gicz nych wie -
le uwa gi (zob. Do mań ski 2004b). Kwe stia ta po zo sta je nie roz strzy gnię ta,
cho ciaż usta le nia em pi rycz ne zda ją się wska zy wać, że w rze czy wi sto ści re -
la cje mię dzy „by ciem wła ści cie lem” i pra cą na jem ną two rzą sze ro kie spek -
trum, za czy na jąc od na jem nych me ne dże rów, niema ją cych żad ne go udzia -
łu we wła sno ści, a koń cząc na niezaj mu ją cych się kie ro wa niem wła ści cie -
lach -ren tie rach. W na szej ka te go rii „wyż szych kie row ni ków” są pra cow ni cy
na jem ni, tzn. de fi ni cyj ną ce chą ich ról za wo do wych jest po sia da nie wła dzy
in sty tu cjo nal nej (au tho ri ty), co nie wy klu cza po sia da nia pa kie tów ak cji i in -
nych, for mal nych ty tu łów wła sno ści.2 Spra wo wa nie wła dzy w po sta ci zaj -
mo wa nia wy so kich sta no wisk, gwa ran tu je im uprzy wi le jo wa nie w do stę -
pie do in nych dóbr, ta kich jak do cho dy, po sia da nie luk su so wych sa mo cho -
dów i do mów. Wy znacz ni kiem od ręb no ści wyż szych kie row ni ków są rów -
nież spe cy ficz ne wzo ry re kru ta cji i awan su. Du że zna cze nie ma ją tu tzw.
czyn ni ki par ty ku lar ne – lo jal ność, pod po rząd ko wa nie się wo bec norm in -
sty tu cjo nal nych, dys po zy cyj ność, okre ślo ne afi lia cje po li tycz ne (w przy -
pad ku sta no wisk rzą do wych), a tak że ła twiej szy do stęp do tych wy so kich
po zy cji z ty tu łu dzie dzi cze nia za so bów ro dzi ców (Ker bo 1996). W ta kich
przy pad kach sto sun ko wo mniej sza mo że być ro la „uni wer sal nych” kry te -
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2 W ba da niach su rvey owych kry te rium za li cze nia do wła ści cie li lub pra cow ni ków na -
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szych kie row ni ków za li cza ni są re spon den ci, któ rzy de kla ru ją się ja ko pra cow ni cy na jem ni. 



riów, ko ja rzo nych z me ry to kra cją, ta kich jak kwa li fi ka cje oraz po ziom i ro -
dzaj wy kształ ce nia (zob. Wa si lew ski 1990).

Je że li cho dzi o skład „wyż szych kadr kie row ni czych”, to na le ży pod kre -
ślić, że ka te go ria ta obej mu je tyl ko część po zy cji za wo do wych za li czo nych
w SKZ -2007 do ka te go rii „Naj wyż si urzęd ni cy pań stwo wi, kie row nic two or -
ga ni za cji, dy rek to rzy przed się biorstw, me ne dże ro wie” (ozna czo nej w po -
dzia le na 10 wiel kich grup sym bo lem 0). Oczy wi ście, nie ma tu kie row ni -
ków śred nie go i niż sze go szcze bla, usy tu owa nych w róż nych wy mia rach
nie rów no ści na niż szych po zy cjach. Włą czy li śmy tu: wyż szych urzęd ni ków
ad mi ni stra cji pań stwo wej do szcze bla na czel ni ka gmi ny włącz nie, eta to -
wych dzia ła czy par tii po li tycz nych i związ ków za wo do wych (tych ostat -
nich: do szcze bla du żych przed się biorstw), na czel nych pro ku ra to rów i pre -
ze sów są dów, dy rek to rów du żych przed się biorstw, pre ze sów du żych spół -
dziel ni i spół ek w przed się bior stwach pań stwo wych i sek to rze pry wat nym,
wyż szych ofi ce rów w woj sku, po li cji, stra ży po żar nej i in nych służ bach
mun du ro wych oraz wszyst kie sta no wi ska, któ re moż na uznać za rów no -
waż ne wy mie nio nym.

2. In te li gen cja nie tech nicz na. Od ręb ność tej ka te go rii zwią za na jest z jej
do mi nu ją cą ro lą w re ali za cji waż nych funk cji spo łecz nych, zwią za nych
z roz wi ja niem na uki, edu ka cją, zdro wiem, two rze niem kul tu ry, za rzą dza -
niem go spo dar ką, or ga ni zo wa niem ży cia spo łecz ne go i ak tyw no ścią pu -
blicz ną. Głów nym wy znacz ni kiem przy na leż no ści do in te li gen cji jest po sia -
da nie wyż sze go wy kształ ce nia (cho ciaż nie jest to wa ru nek ko niecz ny).
W po tocz nej świa do mo ści in te li gen cję ob da rza się naj wyż szym pre sti żem,
cha rak te ry zu je się ona rów nież – za li cza ny mi do „wyż szej kul tu ry” – spe cy -
ficz ny mi upodo ba nia mi, gu sta mi, spo so ba mi spę dza nia wol ne go cza su,
wzo ra mi kon sump cji i z tych wzglę dów jej styl ży cia jest punk tem od nie sie -
nia dla in nych ka te go rii spo łecz nych. Re pre zen tan ci in te li gen cji wy róż nia -
ją się naj więk szą ela stycz no ścią in te lek tu al ną, to le ran cją, li be ra li zmem oby -
cza jo wym i skłon no ścią do po le ga nia na so bie (Słom czyń ski i Kohn 1988;
Do mań ski 2002). Z ba dań nad in te li gen cją wy ni ka, że ce chu je ją po czu cie
wła snej toż sa mo ści, pod trzy my wa ne przez li te ra tu rę i prze ka zy me dial ne,
świa do mość hi sto rycz nej cią gło ści i prze ko na nia o speł nia niu wio dą cej ro -
li w ży ciu na ro du (Bo ruc ki 1980; 1993). Czyn ni kiem wzmac nia ją cym od ręb -
ność tej ka te go rii są sfor ma li zo wa ne wzo ry re kru ta cji. Wa run kiem „wej -
ścia” do za wo dów in te li genc kich jest uzy ska nie wyż sze go wy kształ ce nia,
a w przy pad ku nie któ rych pro fe sji – przej ście przez si to eg za mi nów kwa li -
fi ka cyj nych i od by cie kil ku let niej prak ty ki. 

W SKZ -2007 za wo dy in te li genc kie ko do wa ne są w ka te go rii „Spe cja li -
ści”, ozna czo nej w po dzia le na 10 wiel kich grup sym bo lem 1. Z ba dań wy -
ni ka, że in te li gen cja dzie li się na róż ne seg men ty, z któ rych naj istot niej szy
wy da je się po dział na in te li gen cję nie tech nicz ną i tech nicz ną (Brint 1984;
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Van den We rfhorst i de Gra af 2004). Do in te li gen cji nie tech nicz nej za li czy -
li śmy: pra cow ni ków na uko wych, oso by wy ko nu ją ce za wo dy twór cze (ar ty -
stów, li te ra tów, dzien ni ka rzy), praw ni ków, spe cja li stów z dzie dzi ny eko no -
mii, or ga ni za cji i za rzą dza nia, na uczy cie li w szko łach aka de mic kich, po nad -
śred nich i śred nich, le ka rzy i far ma ceu tów oraz du chow nych. In te li gen cja
nie tech nicz na obej mu je też kie row ni ków śred nie go szcze bla, jeśli spra wu -
jąc funk cje kie row ni cze oso by te nie prze sta ją wy ko ny wać za wo dów in te -
li genc kich. Do ty czy to np. re ży se rów -ak to rów, pro fe so rów bę dą cych kie -
row ni ka mi za kła dów na uko wych, le ka rzy kie ru ją cych od dzia ła mi w szpi ta -
lu itp. W ka te go rii tej są rów nież tzw. wol ne za wo dy.

3. In te li gen cja tech nicz na. Po dob nie jak w przy pad ku in te li gen cji nie -
tech nicz nej, głów nym wy znacz ni kiem od ręb no ści in te li gen cji tech nicz nej
jest sfor ma li zo wa na ścież ka re kru ta cji, zwią za na z ka rie rą edu ka cyj ną, za -
koń czo na uzy ska niem wyż sze go wy kształ ce nia. Na to miast pod sta wo wa
róż ni ca po le ga na od mien no ści ról za wo do wych – zwią za ne są one bar -
dziej bez po śred nio z pro duk cją. Od mien ność cha rak te ru pra cy po cią ga
za so bą róż ni ce po staw, aspi ra cji i sty lów ży cia (cho ciaż by to, że re pre zen -
tan ci in te li gen cji tech nicz nej po świę ca ją wię cej cza su wol ne go na maj ster -
ko wa nie, na to miast czy ta ją mniej ksią żek i rza dziej cho dzą do te atru) (Do -
mań ski 2000). Zwra ca też uwa gę od mien ny pro fil wy kształ ce nia spe cja li -
stów tech nicz nych, a mia no wi cie stu dia za wo do we. Wy mie nio ne oko licz -
no ści uza sad nia ją po trak to wa nie tej ka te go rii ja ko od mien ne go seg men tu
in te li gen cji. W skład in te li gen cji tech nicz nej wcho dzą przede wszyst kim in -
ży nie ro wie i pra cow ni cy na sta no wi skach in ży nie rów, a po za tym: kie row -
ni cy wy dzia łów pro duk cyj nych, pro jek tan ci i kon struk to rzy, spe cja li ści rol -
nic twa i le śnic twa oraz le ka rze we te ry na rii.

4. Tech ni cy. W ra mach spo łecz ne go po dzia łu pra cy ka te go ria ta sy tu uje
się bli sko in te li gen cji tech nicz nej. Wie lu tech ni ków wy ko nu je ro le za wo -
do we zwią za ne z pro duk cją, na pra wa mi i kon ser wa cją urzą dzeń i ma szyn;
z ko lei od re pre zen tan tów in te li gen cji tech nicz nej róż ni ich niż szy sto pień
kwa li fi ka cji i po ziom wy kształ ce nia. Na le ży wspo mnieć, że po kre wień -
stwo tre ści pra cy i za dań da je o so bie znać w bli sko ści pre fe ren cji mię dzy
ty mi ka te go ria mi w za kre sie spę dza nia wol ne go cza su (dla oby dwu waż -
ne są pra ce do mo we) i ge ne ral nie – wzo rów uczest ni cze nia w kul tu rze
(Do mań ski 2000). Wskaź ni kiem od ręb no ści tech ni ków ja ko ka te go rii spo -
łecz nej jest zaj mo wa nie sta no wisk śred nie go szcze bla w or ga ni za cji pra cy
i po sia da nie kwa li fi ka cji na po zio mie wy kształ ce nia śred nie go o pro fi lu
za wo do wym. Ka te go ria ta obej mu je tech ni ków i tech no lo gów róż nych
spe cjal no ści (bu dow nic twa, me cha ni ki, pro ce sów che micz nych, rol nic -
twa, le śnic twa, elek try ków, tech ni ków me dycz nych itd.), kre śla rzy, la bo -
ran tów i pie lę gniar ki oraz kie row ni ków tech nicz nych, w tym nad mi strzów
i mi strzów.
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5. Pra cow ni cy ad mi ni stra cyj ni i spe cja li ści śred nie go szcze bla. Przy na -
leż ność do tej ka te go rii zwią za na jest z wy ko ny wa niem pra cy umy sło wej
wy ma ga ją cej spe cja li stycz nych kwa li fi ka cji za wo do wych i co naj mniej
śred nie go wy kształ ce nia. Je że li cho dzi o usy tu owa nie w hie rar chii spo łecz -
nej, to ce chą pra cow ni ków ad mi ni stra cyj no -biu ro wych jest sto sun ko wo
du że po do bień stwo do in te li gen cji nie tech nicz nej pod wzglę dem upodo -
bań do ty czą cych sty lu ży cia i po staw, któ re moż na tłu ma czyć po dob nym
cha rak te rem pra cy – ana lo gicz nie jak w przy pad ku bli sko ści mię dzy tech -
ni ka mi i in te li gen cją tech nicz ną. Za li czy li śmy tu: kie row ni ków dzia łów i re -
fe ra tów w biu rach, tech ni ków eko no mi stów i prze twa rza nia da nych, in -
spek to rów, kon tro le rów dzia łal no ści in sty tu cji, księ go wych, ka sje rów
w ban kach i urzę dach, spe cja li stów dzia łal no ści kul tu ral nej, oświa to wej
i re kre acyj nej śred nie go szcze bla, w tym – na uczy cie li, wy cho waw ców i in -
struk to rów w szko łach pod sta wo wych, za sad ni czych za wo do wych, przed -
szko lach, in ter na tach i po dob nych.

6. Pra cow ni cy biu ro wi. Ka te go ria ta (okre śla na w li te ra tu rze an glo sa -
skiej mia nem cle ri cal wor kers) wy mie nia na jest w teo riach spo łe czeń stwa
prze my sło we go i eko no mi ki usług ja ko kon sty tu tyw ny seg ment struk tu ry
spo łecz nej. We wszyst kich kra jach cha rak te ry stycz ną jej ce chą jest usy tu -
owa nie na naj niż szych pię trach hie rar chii pra cow ni ków umy sło wych. Wy -
znacz ni kiem ich od ręb no ści jest wy ko ny wa nie pro stych, ru ty no wych za -
dań, niewy ma ga ją cych spe cja li stycz nych kwa li fi ka cji. Wy róż nia ich rów -
nież sto sun ko wo du ża ru chli wość we wnątrz po ko le nio wa (prze cho dze nie
na wyż sze pie tra hie rar chii za wo do wej) i sła be przy pi sa nie do wy ko ny wa -
ne go za wo du. Do ty czy to zwłasz cza ko biet od cho dzą cych na urlo py ma cie -
rzyń skie i wra ca ją cych do pra cy za wo do wej (ce chą pra cow ni ków biu ro -
wych jest sil na fe mi ni za cja). W po rów na niu z in ny mi seg men ta mi struk tu -
ry spo łecz no -za wo do wej, pra cow ni cy biu ro wi wy ka zu ją sto sun ko wo naj -
niż szy sto pień toż sa mo ści i iden ty fi ka cji gru po wej. W skład oma wia nej ka -
te go rii wcho dzą re fe ren ci w biu rach i urzę dach, ma szy nist ki, se kre tar ki i za -
wo dy po krew ne, in ten den ci, ad mi ni stra to rzy gma chów, za opa trze niow cy itp.

7. Pra cow ni cy han dlu i usług. Od ręb ność tej ka te go rii zwią za na jest
z cha rak te rem pra cy, a mia no wi cie – jej re pre zen tan ci wy ko nu ją ro le za wo -
do we, łą czą ce ele men ty pra cy umy sło wej i fi zycz nej. Z te go też wzglę du
jest to ty po wa ka te go ria po gra ni cza usy tu owa na w hie rar chii spo łecz nej
mię dzy świa tem pra cy umy sło wej i ka te go ria mi ro bot ni ków. W więk szo ści
przy pad ków są to sze re go wi pra cow ni cy za trud nie ni głów nie w sek to rach
han dlu i usług oso bi stych. Do mi nu ją tu sprze daw cy i ka sje rzy w skle pach.
Po za tym obej mu je ona: pra cow ni ków ma ga zy nów, za kła dów ży wie nia
zbio ro we go, kon duk to rów i kon wo jen tów, li sto no szy i in nych pra cow ni -
ków usług pocz to wych, wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków usług oso bi -
stych (fo to gra fo wie, fry zje rzy, ko sme tycz ki) oraz wy kwa li fi ko wa nych pra -
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cow ni ków ga stro no mii (bu fe to wi, kel ne rzy, ku cha rze). Za li czy li śmy tu tak -
że kie row ni ków skle pów i punk tów usłu go wych oraz pod ofi ce rów woj ska
i po li cji, pod ofi ce rów i funk cjo na riu szy stra ży po żar nej, służ by war tow ni -
czej, cel nej i pra cow ni ków ochro ny. W świe tle ana liz, któ re przed sta wi my
po ni żej, a któ rych ce lem by ło po gru po wa nie w ra mach 14 ka te go rii SKZ
z naj niż sze go po zio mu, kie row ni cy han dlu i usług sy tu ują się naj bli żej tej
ka te go rii ze wzglę du na po ło że nie spo łecz ne i to sa mo do ty czy niż szych
rang w woj sku, po li cji, stra ży po żar nej i in nych służ bach.

8. Bry ga dzi ści. Za wy od ręb nie niem bry ga dzi stów prze ma wia szcze gól -
na po zy cja tej ka te go rii wy ni ka ją ca z po łą cze nia dwóch kon tra dyk to rycz -
nych ról – spra wo wa nia wła dzy z wy ko ny wa niem pra cy fi zycz nej. Bry ga -
dzi ści są kie row ni ka mi jed no stek or ga ni za cyj nych naj niż sze go szcze bla,
a rów no cze śnie re ali zu ją za da nia ra zem z pra cow ni ka mi, któ ry mi kie ru ją.
Od ręb ne usy tu owa nie tej ka te go rii w struk tu rze spo łecz nej zna la zło od -
zwier cie dle nie w po sta ci wy od ręb nie nia jej w ra mach kla sy fi ka cji EGP,
gdzie wy stę pu je ona pod na zwą lo wer su per vi so ry and lo wer tech ni cian oc -
cu pa tions.3 W Pol sce re la tyw ny udział tej ka te go rii w struk tu rze za wo do wej
jest wy raź nie ro sną cy. O ile w la tach 1982–1999 od se tek bry ga dzi stów
kształ to wał się na po zio mie 2%, to w 2002 roku osią gnął 5%, a w 2004
– 6,7%. W hie rar chii spo łecz nej bry ga dzi ści zaj mu ją naj wyż szą po zy cję
wśród pra cow ni ków fi zycz nych. Z dru giej stro ny, usy tu owa nie mię dzy
szcze blem kie row ni czym a wy ko naw czym de ter mi nu je ich od mien ność
w sto sun ku do ro bot ni ków. Bry ga dzi ści uzy sku ją – śred nio – wyż sze do -
cho dy i ma ją wyż szy stan dard ma te rial ny, pod wzglę dem do stę pu do dóbr,
a ich orien ta cje ży cio we, pre fe ren cje i sys tem war to ści zbli ża ją ich do po -
zio mu pra cow ni ków biu ro wych (Słom czyń ski i Kohn 1988; Do mań ski
2000). Je że li cho dzi o skład tej ka te go rii, to obej mu je ona bry ga dzi stów
wszyst kich ro dza jów dzia łal no ści z wy jąt kiem rol nic twa.

9. Ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni. Na su wa się przede wszyst kim uwa ga, że
ka te go ria ta naj bar dziej kwa li fi ku je się do mia na trzo nu kla sy ro bot ni czej,
gdy by cha rak te ry zo wać jej od ręb ność w ter mi nach teo rii mark sow skiej.
Człon ko wie tej ka te go rii wy ko nu ją czyn no ści fi zycz ne zwią za ne z pro duk -
cją, prze twa rza niem, na pra wa mi, trans por tem i dys try bu cją, w ra mach ról
za wo do wych wy ma ga ją cych kwa li fi ka cji i do świad cze nia na by wa nych
w trak cie ka rie ry i udo ku men to wa nej czę sto przez ukoń cze nie szko ły przy -
go to wu ją cej do wy ko ny wa nia okre ślo ne go za wo du. W Pol sce ro bot ni cy
wy kwa li fi ko wa ni są zde cy do wa nie naj licz niej szym seg men tem struk tu ry
spo łecz nej – w 2004 roku ich od se tek wy niósł 20%. Przed sta wi cie le tej ka -
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te go rii do rów nu ją pra cow ni kom ad mi ni stra cyj nym śred nich szcze bli
pod wzglę dem za rob ków. Cie szą się rów nież sto sun ko wo wy so kim pre sti -
żem, o czym m.in. świad czy tra dy cyj nie wy so ka po zy cja gór ni ka. Na to miast
czyn ni kiem ob ni ża ją cym ich sta tus są ni skie no to wa nia w ran kin gach
uczest ni cze nia w kul tu rze – zja wi sko ty po we dla klas niż szych – za czy na jąc
od licz by po sia da nych ksią żek i czy ta nia cza so pism, a koń cząc na oglą da -
niu ma ło am bit nych pro gra mów TV. 

Czyn ni kiem wzmac nia ją cym od ręb ność ro bot ni ków wy kwa li fi ko wa -
nych ja ko seg men tu struk tu ry spo łecz nej są orien ta cje ży cio we zwią za ne
z bar dziej tra dy cyj nym – w po rów na niu z pra cow ni ka mi umy sło wy mi
– sys te mem war to ści. Zna nym fak tem, któ ry po twier dza ją ba da nia, jest sto -
sun ko wo sil ny po ziom au to ry ta ry zmu i kon for mi zmu ro bot ni ków wy kwa -
li fi ko wa nych, skłon ność do ule ga nia pro gra mom par tii po pu li stycz nych
(w Pol sce LPR i Sa mo obro na) i kon ser wa tyzm w spra wach oby cza jo wych,
po le ga ją cy na sil nej nie chę ci do ho mo sek su ali zmu, zdra dy mał żeń skiej,
abor cji i bra ku ak cep ta cji dla pra cy za wo do wej ko biet (Do mań ski i in.
2005). Styl ży cia ro bot ni ków wy kwa li fi ko wa nych wy róż nia się znacz nym
udzia łem afi lia cji ro dzin nych i umiej sco wie nia w sie ci lo kal nych wię zi są -
siedz kich. Ana li zu jąc ich za cho wa nia moż na wska zy wać na ozna ki po czu -
cia wspól no ty gru po wej, któ re ma ni fe stu je się w przy na leż no ści do związ -
ków za wo do wych i dą że niach do re ali za cji in te re sów zbio ro wych. In nym
czyn ni kiem zwar to ści śro do wi sko wej jest świa do mość wła snej war to ści,
po czu cie si ły i przy na leż no ści do kla sy spo łecz nej bę dą cej wy twór cą dóbr,
za spo ka ja ją cych po trze by spo łecz ne (Gar daw ski 1997). Wy ko ny wa nie ról
za wo do wych wy ma ga ją cych kwa li fi ka cji i do świad cze nia po wo du je, że
człon ko wie tej ka te go rii cha rak te ry zu ją się cią gło ścią zaj mo wa nych po zy -
cji. Ma ona wy miar mię dzy po ko le nio wy, po nie waż wzo ry ka rie ry prze ka -
zy wa ne są dzie ciom.

Do ro bot ni ków wy kwa li fi ko wa nych za li czy li śmy wszyst kie za wo dy
zwią za ne z bez po śred nim prze twa rza niem su row ców i wy twa rza niem pro -
duk tów po za pra ca mi przy go to waw czy mi i po moc ni czy mi wo bec pro ce -
sów prze twa rza nia i pro duk cji. Do ka te go rii tej na le żą rów nież kie row cy,
ma szy ni ści po jaz dów, dru ka rze, kon tro le rzy ja ko ści i ma ry na rze. Zo sta ły tu
za li czo ne pra wie wszyst kie za wo dy z wiel kiej gru py „Ro bot ni cy wy kwa li fi -
ko wa ni” ozna czo nej w SKZ -2007 sym bo lem 5, z wy jąt kiem bry ga dzi stów
i ro bot ni ków rol nych.

10. Ro bot ni cy do prac pro stych. W do tych cza so wych pu bli ka cjach,
w któ rych od wo ły wa no się do SKZ, ka te go ria ta funk cjo nu je rów nież
pod na zwą „nie wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy pro duk cji”. Obej mu je ona ro -
bot ni ków wy ko nu ją cych pra ce po moc ni cze i przy go to waw cze w sto sun ku
do pro ce su pro duk cyj ne go – ta kie jak przy go to wa nie su row ca, pa ko wa nie,
ma ga zy no wa nie, ła do wa nie, a tak że ro bot ni ków za trud nio nych przy pra -
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cach bu dow la nych, to ro wych, dro go wych itp. Do ka te go rii tej za li czy li śmy
rów nież oso by wy ko nu ją ce pra cę na kład czą.

Ro bot ni cy do prac pro stych za słu gu ją na wy od ręb nie nie z dwóch
wzglę dów. Głów nym po wo dem jest ni ski po ziom zło żo no ści pra cy i re żi -
mu tech no lo gicz ne go wy ko ny wa nych za dań, któ re nie wy ma ga ją do świad -
cze nia i kwa li fi ka cji. Dru gi po wód to czę sta zmia na po zy cji – moż na by
rzec, że ka te go ria ro bot ni ków nie wy kwa li fi ko wa nych jest „prze lo to wym”
seg men tem struk tu ry spo łecz nej, do któ re go ła two się wcho dzi i rów nie ła -
two wy cho dzi. Pra ca ich ma cha rak ter nie usta bi li zo wa ny i czę sto se zo no wy
(przy kła dem są ro bo ty dro go we i bu dow nic two), przez co bar dziej pa su je
tu na zwa „za ję cie” niż „za wód”. Czyn ni ki te okre śla ją spe cy ficz ną kom po zy -
cję spo łecz ną tej ka te go rii ze wzglę du na wzo ry na pły wu. Człon ko wie jej
re kru tu ją się w du żym stop niu z naj niż szych warstw kla sy ro bot ni czej i ze
śro do wi ska wiej skie go. Je że li cho dzi o usy tu owa nie w hie rar chii stra ty fi ka -
cyj nej, to ni ski po ziom wy kształ ce nia ro bot ni ków nie wy kwa li fi ko wa nych
po cią ga za so bą ni skie do cho dy i pre stiż spo łecz ny. Ma jąc nie wie le do za -
ofe ro wa nia na ryn ku pra cy, ro bot ni cy do prac pro stych nie ma ją si ły prze -
tar go wej wo bec pra co daw ców i pań stwa. Nie wie le też zna czą na are nie po -
li tycz nej, a brak iden ty fi ka cji z za wo dem prze są dza o ich ni skiej toż sa mo ści
ja ko gru py spo łecz nej.

11. Nie wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy usług i han dlu. Ka te go ria ta obej -
mu je po zy cje zwią za ne z wy ko ny wa niem prac pro stych, niewy ma ga ją cych
kwa li fi ka cji, o cha rak te rze usłu go wym. Dla przy kła du są tu: sprzą tacz ki,
por tie rzy, sa lo we, sa ni ta riu sze, po mo ce ku chen ne, szat nia rze, woź ni czy
do zor cy do mów. Wy ni ki ba dań wska zu ją, że ka te go ria ta lo ku je się w struk -
tu rze spo łecz nej po dob nie jak ka te go ria ro bot ni ków nie wy kwa li fi ko wa -
nych w pro duk cji. Pod sta wo wa róż ni ca do ty czy cha rak te ru pra cy – kon -
cen tru je się ona na świad cze niu usług, któ ry to fakt sy tu uje te za ję cia w in -
nym kon tek ście spo łecz nym. Róż ni ca kon tek stu po le ga na pra cy ra czej in -
dy wi du al nej niż ze spo ło wej i na wy ko ny wa niu jej w in nym ryt mie pra cy
(brak ta śmy pro duk cyj nej i ma szyn), z cze go wy ni ka ją od mien ne za sa dy
wy na gra dza nia – np. niewy stę po wa nie za trud nie nia na akord i mniej re gu -
la cji for mal nych. 

12. Ro bot ni cy w rol nic twie, le śnic twie i ry bo łó stwie. Od ręb ność tej ka te -
go rii w po rów na niu do in nych ka te go rii ro bot ni czych zwią za na jest z sil ną
ba rie rą spo łecz no -kul tu ro wą mię dzy lud no ścią wiej ską i miej ską. Z fak tem
tym ko re lu je wie le in nych, do brze roz po zna nych po dzia łów, wśród któ -
rych na le ży wy mie nić sil ne dzie dzi cze nie po zy cji, ho mo ga mię mał żeń ską,
ogra ni czo ną per spek ty wę po znaw czą i tra dy cjo na lizm po glą dów. Nad -
rzęd ny cha rak ter ana li zo wa ne go po dzia łu spra wia, że na dru gi plan scho -
dzi zróż ni co wa nie we wnątrz tej ka te go rii, ze wzglę du na tak waż ne aspek -
ty, jak sta no wi sko i po ziom kwa li fi ka cji. Z te go też wzglę du, do ka te go rii tej
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za li czy li śmy za rów no bry ga dzi stów, jak i ro bot ni ków wy kwa li fi ko wa nych
i nie wy kwa li fi ko wa nych. Oprócz osób wy ko nu ją cych za wo dy zwią za ne
z pra cą na ro li w ka te go rii tej znaj du ją się rów nież ro bot ni cy le śni, ry ba cy
wód przy brzeż nych i śród lą do wych.

13. Wła ści cie le go spo darstw rol nych. Ka te go ria ta iden ty fi ku je naj bar -
dziej wy ra zi sty em pi rycz nie seg ment struk tu ry spo łecz nej – kla sę chłop -
ską – okre śla ną w od nie sie niu do no wo cze snych spo łe czeństw za chod -
nich mia nem far me rów. O od ręb no ści rol ni ków roz strzy ga wie le kry te -
riów: po sia da nie in dy wi du al nych go spo darstw rol nych, po łą cze nie pra cy
za wo do wej z ży ciem ro dzin nym i zwią za ne z tym sil ne dzie dzi cze nie po -
zy cji ro dzi ców, wie lo za da nio wość (ob słu gi wa nie go spo dar stwa, wy twa -
rza nie róż nych dóbr, sprze daż), od mien ność kul tu ro wa zwią za na ze
wspo mnia nym już dy stan sem mię dzy mia stem a wsią, izo la cja geo gra ficz -
na i sys tem war to ści, w któ rym waż ną ro lę od gry wa re li gij ność i przy wią -
za nie do tra dy cji (Gor lach 2001). Ce chy te znaj du ją od zwier cie dle nie
w utrzy my wa niu się wy jąt ko wo sil nych ba rier spo łecz nych – naj ła twiej -
szych do uchwy ce nia we wzo rach ru chli wo ści spo łecz nej, zna jo mo ści i za -
wie ra nia mał żeństw – któ re sy tu ują wła ści cie li go spo darstw w osob nym
wy mia rze struk tu ry spo łecz nej (Sa wiń ski i Do mań ski 1986; Do mań ski
i Przy bysz 2007). Oprócz wła ści cie li go spo darstw do ka te go rii tej za li czy li -
śmy rów nież po ma ga ją cych człon ków ro dzin rol ni ków. Wy ni ka to stąd, że
pra ca w go spo dar stwie rol nym ma cha rak ter ze spo ło wy i jest dzie lo na
mię dzy wszyst kich człon ków ro dzi ny. Do ka te go rii tej za li cze ni zo sta li tak -
że ry ba cy śród lą do wi – bę dą cy wła ści cie la mi warsz ta tu pra cy – któ rzy ze
wzglę du na po do bień stwo przed mio tu pra cy (po zy ski wa nie dóbr na tu ral -
nych) są naj bliż si rol ni kom.

14. Wła ści cie le firm. Wcho dzą tu wła ści cie le pry wat nych warsz ta tów
pra cy, w sfe rze wy twór czo ści, bu dow nic twa, han dlu, trans por tu i usług.
Pod sta wo wym wy znacz ni kiem ich od ręb no ści jest wła sność środ ków pro -
duk cji, któ ra we wszyst kich teo riach so cjo lo gicz nych iden ty fi ku je re pre -
zen tan tów okre ślo nej kla sy spo łecz nej, je że li struk tu rę spo łecz ną roz pa tru -
je się z per spek ty wy po dzia łów kla so wych. W za leż no ści od teo rii, kla sa ta
okre śla na jest mia nem ka pi ta li stów, bur żu azji lub po pro stu wła ści cie li.
Do ka te go rii „właści cie le firm” za li cza my wszyst kie za wo dy, któ re w SKZ -
-2007 przy pisa ne zo sta ły do ka te go rii 8 („Wła ści cie le firm”). Ka te go ria ta
obej mu je wszyst kich wła ści cie li środ ków pro duk cji po za rol nic twem, bez
wzglę du na wiel kość pro wa dzo ne go biz ne su – od rze mieśl ni ka pra cu ją ce -
go na wła sny ra chu nek do wła ści cie la kon cer nu. Mi mo czyn ni ka in te gru ją -
ce go, ja kim jest nie wąt pli wie ujed no li co ny sto su nek do środ ków pro duk -
cji, na le ży zwró cić uwa gę na sil ne zróż ni co wa nie we wnętrz ne tej ka te go rii
ze wzglę du na wiel kość wła sno ści. Wcho dzą do niej za rów no biz nes me ni
i wła ści cie le du żych przed się biorstw, za trud nia ją cych po kil ku set pra cow -
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ni ków, jak i wła ści cie le nie wiel kich warsz ta tów na praw czych, skle pów,
punk tów ga stro no micz nych, pro wa dzą cy je sa mo dziel nie lub z po mo cą ro -
dzi ny. Do ka te go rii tej włą czy li śmy rów nież oso by pra cu ją ce na wła sny ra -
chu nek, jak tak sów ka rze pry wat ni lub han dla rze ulicz ni. Od in nych wła ści -
cie li oso by te róż ni brak wy od ręb nio ne go warsz ta tu pra cy, jed nak ich sy tu -
acja pra cy ma wie le cech wspól nych, że by wy mie nić swo bo dę or ga ni zo wa -
nia pra cy, sa mo dziel ność in we sto wa nia i za trud nia nia pra cow ni ków, roz li -
cza nie się z dzia łal no ści bez po śred nio z bu dże tem i wie le in nych. Zde cy do -
wa li śmy się na niewy od ręb nia nie du żych wła ści cie li od ma łych, po nie waż
re pre zen tan tów du że go biz ne su jest sto sun ko wo nie du żo i w ba da niach
re ali zo wa nych na pró bach ogól no kra jo wych ka te go ria ta obej mu je zbyt
ma ło przy pad ków. Oczy wi ście nie eli mi nu je to moż li wo ści do ko na nia ta -
kie go po dzia łu na eta pie ana liz, je że li wy ma ga te go cel ba dań.

7.3 Ana li za gra nic mię dzy ka te go ria mi

Po dzia łu na 14 seg men tów do ko na li śmy na pod sta wie kry te riów teo -
re tycz nych i wy ni ków ba dań. Nie mniej jed nak jest to ty po lo gia, któ ra nie
do star cza wska zó wek wobec te go, któ re ka te go rie z naj niż sze go po zio -
mu SKZ po win ny wejść do któ re go seg men tu. Przy kła do wo więc, wie -
dzie li śmy, że od ręb ną ka te go rię mu szą sta no wić „wy żsi kie row ni cy”, re -
pre zen tu ją cy lu dzi wła dzy, że in te li gen cję trze ba po dzie lić na za wo dy
„tech nicz ne” i „nie tech nicz ne”, że oprócz pra cow ni ków umy sło wych
śred nie go szcze bla po win ni zo stać wy róż nie ni pra cow ni cy biu ro wi, ale
nie wia do mo by ło do kład nie, któ re kon kret nie ka te go rie SKZ za li czyć
do kie row ni ków, in te li gen cji, pra cow ni ków ad mi ni stra cyj no -biu ro wych,
itd. Roz strzy gnię cie tej kwe stii wy ma ga ło prze pro wa dze nia ana liz na tak
szcze gó ło wych ka te go riach SKZ, jak to jest tyl ko moż li we. Prze pro wa dzi -
li śmy je w ce lu usta le nia stop nia bli sko ści mię dzy ka te go ria mi w struk tu -
rze spo łecz nej, aby uzy skać w mia rę do kład ną pod sta wę do po gru po wa -
nia za wo dów.

Przed sta wie nie wy ni ków tych ana liz na le ży po prze dzić uwa gą, że ist nie -
je już pew na me to do lo gia gru po wa nia ka te go rii w szer sze seg men ty struk -
tu ry spo łecz nej, od wo łu ją ca się do róż nych kry te riów bli sko ści. W ana li -
zach, któ re do tych czas ro bio no, naj czę ściej sto so wa nym kry te rium by ła ru -
chli wość spo łecz na. Na tę że nie ru chli wo ści mię dzy okre ślo ny mi ka te go ria -
mi zwy kło się trak to wać ja ko od zwier cie dle nie wiel ko ści dy stan sów spo -
łecz nych. Stwier dze nie sła bych ba rier wska zu je na moż li wość po łą cze nia
tych ka te go rii w szer sze seg men ty, i od wrot nie – wy stę po wa nie ostrych ba -
rier wska zu je na ko niecz ność prze pro wa dze nia po dzia łu (Ry ti na 1992;
Krym kow ski i in. 1996).
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Te go ro dza ju ana li zy pro wa dzo ne są rzad ko, po nie waż wy ma ga ją du -
żych zbio rów da nych, któ rych li czeb ność kil ka krot nie prze wyż sza li czeb -
ność pró by w ra mach ty po we go ba da nia. Tyl ko bo wiem na du żych zbio -
rach moż li we jest wy zna cze nie wiel ko ści dy stan sów mię dzy ka te go ria mi
szcze gó ło we go po zio mu. Oprócz ana liz cy to wa nych po wy żej, war to – ze
sto sun ko wo naj now szych – wy mie nić usta le nia dla Sta nów Zjed no czo nych,
któ rych au to rzy po słu ży li się po dzia łem na 126 ka te go rii za wo do wych (We -
eden i Gru sky 2005). Wiel ko ści dy stan sów mię dzy ty mi ka te go ria mi wy zna -
czo no na pod sta wie 55 zmien nych, do ty czą cych róż nych cech po ło że nia
spo łecz ne go i po staw. We eden i Gru sky po słu ży li się da ny mi z po wta rza ne -
go ba da nia Ge ne ral So cial Su rvey, łą cząc zbio ry da nych z lat 1972–2002. 

Ana lo gicz ne ana li zy prze pro wa dzi li śmy na ka te go riach SKZ. Po słu ży li -
śmy się do tych cza so wą wer sją SKZ, po nie waż żad ne go zbio ru da nych nie
ko do wa no jesz cze we dług SKZ -2007. W ce lu usta le nia „bli sko ści” mię dzy
ka te go ria mi ze wzglę du na ich usy tu owa nie w struk tu rze spo łecz nej od -
wo ła li śmy się do da nych, cha rak te ry zu ją cych wzo ry ru chli wo ści mię dzy -
po ko le nio wej i wzo ry za wie ra nia mał żeństw. Na tę że nie ru chli wo ści i czę -
stość związ ków mał żeń skich zwy kło się w ana li zach so cjo lo gicz nych trak -
to wać ja ko wy znacz ni ki pod sta wo wych osi dy stan sów i ba rier (Schum pe -
ter 1951; So ro kin 1959). Za kła da się, że w zja wi skach tych znaj du ją od -
zwier cie dle nie me cha ni zmy od twa rza nia się hie rar chii spo łecz nej, tzn.
więk sza ru chli wość i mniej sza ho mo ga mia mał żeń ska iden ty fi ku ją od po -
wied nio słab sze dy stan se. 

Punk tem wyj ścia do od two rze nia ma py dy stan sów mię dzy ka te go ria mi
SKZ by ła kla sycz na ta be la ru chli wo ści mię dzy po ko le nio wej: za wód re -
spon den ta ze wzglę du na po cho dze nie spo łecz ne. W bocz ku tej ta be li są
ka te go rie za wo do we oj ców, a w głów ce – ka te go rie za wo do we re spon den -
tów usta lo ne w mo men cie ba da nia. Z ko lei ta be la wzo rów za wie ra nia mał -
żeństw by ła dwu wy mia ro wym roz kła dem krzy żu ją cym za wód mę ża z za -
wo dem żo ny. W ce lu stwo rze nia wy star cza ją co du że go zbio ru da nych
do kon struk cji tych ta bel po łą czy li śmy wszyst kie edy cje ba da nia Pol ski Ge -
ne ral ny Son daż Spo łecz ny z lat 1992–1995, w któ rych za wo dy oj ców, re -
spon den tów i mał żon ków ko do wa no we dług SKZ.4 Do zbio rów tych do da -
li śmy da ne z ba da nia zre ali zo wa ne go w 1998 roku na pró bie ogól no pol -
skiej przez IFiS PAN i da ne z dwóch pierw szych edy cji Eu ro pej skie go Son -
da żu Spo łecz ne go dla 2002 i 2004 roku. Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce
do bo ru pró by i te ma ty ki tych ba dań za miesz czo ne są w pu bli ka cjach au to -
rów (Do mań ski 2000; Ci chom ski i Mo raw ski 2002; Szta biń ski i Szta biń ski
2006). Wszyst kie zo sta ły prze pro wa dzo ne na lo so wo do bra nych re pre zen -
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ta cjach do ro słej lud no ści, a re spon den tom za da wa no py ta nia, któ re po -
zwo li ły za ko do wać we dług SKZ ich za wód oraz za wód mał żon ka i oj ca. 

Uzy ska ny w ten spo sób zbiór da nych li czył w su mie 12 tys. przy pad ków.
By ła to zde cy do wa nie zbyt ma ła li czeb ność do wy zna cze nia struk tu ry dy -
stan sów mię dzy wszyst ki mi (400) ka te go ria mi SKZ z naj niż sze go po zio mu.
Wy od ręb ni li śmy tyl ko 37 ka te go rii – naj wię cej jak to by ło moż li we – kie ru -
jąc się przy łą cze niu jed no stek kla sy fi ka cyj nych wzglę da mi teo re tycz ny mi,
em pi rycz ną wie dzą o ich bli sko ści spo łecz nej i ko niecz no ścią za pew nie nia
ka te go riom wy star cza ją cej li czeb no ści. Ka te go rie te za miesz czo ne zo sta ły
w ta be li 7.1 i w za łącz ni ku 7.1 do te go roz dzia łu. Za łącz nik za wie ra szcze gó -
ło we in for ma cje do ty czą ce za li cze nia ka te go rii z naj niż sze go po zio mu SKZ
do 37 ka te go rii. Na le ży do dać, że ana li zę związ ków mał żeń skich prze pro -
wa dzi li śmy na tro chę mniej szym zbio rze – obej mu ją cym 10 tys. przy pad -
ków – po nie waż w ba da niu z 1998 roku nie by ło py ta nia o za wód współ -
mał żon ka. Rzecz ja sna, wy zna cze nie ma py dy stan sów na da nych po cho -
dzą cych z kil ku punk tów cza so wych ma sens, jeśli wzo ry te nie ule ga ją
więk szym zmia nom. W isto cie, za rów no wzo ry ru chli wo ści, jak i wzo ry za -
wie ra nia mał żeństw cha rak te ry zo wa ły się du żą sta bil no ścią, co po twier dza -
ją wy ni ki ana liz dla te go okre su (Do mań ski i Przy bysz 2007).

W ce lu wy zna cze nia dy stan sów mię dzy ka te go ria mi po słu ży li śmy się
ana li zą ko re spon den cji. Na le ży ona do tej sa mej kla sy tech nik sta ty stycz -
nych, co ana li za ka no nicz na, ana li za dys kry mi na cyj na i wie lo wy mia ro we
ska lo wa nie, któ re rów nież po zwa la ją na od twa rza nie struk tu ry wzo rów bli -
sko ści. W ana li zie ko re spon den cji (CA) ma cie rzą wej ścio wą jest ta be la roz -
kła du łącz ne go dwóch zmien nych. W na szym przy pad ku by ła to ta be la 37
ka te go rii za wo do wych oj ców wzglę dem 37 ana lo gicz nych ka te go rii re -
spon den tów i, osob no, ta be la 37*37 dla roz kła du „mąż -żo na”. Po słu gu jąc
się ana li zą ko re spon den cji ka te go rie te moż na przed sta wić w prze strze ni
wie lo wy mia ro wej, gra ficz nie, tak aby od le gło ści mię dzy ni mi w ta be li łącz -
ne go roz kła du zo sta ły od zwier cie dlo ne na ty le wier nie, jak jest to moż li we,
w sto sun ko wo naj mniej szej licz bie wy mia rów. Wy ni ki CA pre zen to wa ne są
za zwy czaj w prze strze ni dwu mia ro wej.5

Mia rą po do bień stwa mię dzy dwie ma ka te go ria mi jed nej zmien nej (w ta -
be li ru chli wo ści, mię dzy ka te go ria mi re spon den tów) jest po rów na nie roz -
kła dów wa run ko wych dru giej zmien nej (ka te go rii oj ców). Ina czej mó wiąc,
w ana li zo wa nych przez nas ta be lach ru chli wo ści 37 na 37 cho dzi np. o usta -
le nie stop nia po do bień stwa mię dzy ka te go ria mi „po li ty ków” i „dy rek to rów
firm w sfe rze ma te rial nej” dla re spon den tów, ze wzglę du na przy na leż ność
za wo do wą ich oj ców. Usta lo na w ten spo sób wiel kość jest wa żo ną me try ką
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eu kli de so wą, na zy wa ną w li te ra tu rze „od le gło ścią chi -kwa drat”6. Im bar dziej
roz kła dy wa run ko we dwóch ka te go rii są do sie bie po dob ne, tym od le głość
chi -kwa drat jest mniej sza, moż na więc ocze ki wać, że ka te go rie te bę dą usy -
tu owa ne bli żej. Ana lo gicz nie wy zna cza ne są od le gło ści mię dzy ka te go ria -
mi dru giej zmien nej. Na tej pod sta wie moż na roz mie ścić ka te go rie za wo -
do we re spon den tów i oj ców w prze strze ni wie lo wy mia ro wej, któ rą moż na
utoż sa miać z wie lo wy mia ro wą ma pą struk tu ry spo łecz nej. Cha rak te ry sty ką
usy tu owa nia ka te go rii w po szcze gól nych wy mia rach są war to ści współ -
rzęd nych, któ re bę dzie my in ter pre to wać ja ko wskaź ni ki od le gło ści mię dzy
ka te go ria mi. Mak sy mal na licz ba wy mia rów w ana li zie ko re spon den cji wy -
no si K = (I -1) (J -1), gdzie I jest licz bą wier szy, a J licz bą ko lumn w ta be li wyj -
ścio wej. 

Za sto so wa nie ana li zy ko re spon den cji po zwa la od po wie dzieć na py ta -
nie, któ re ka te go rie za wo do we są bli żej, a któ re da lej od sie bie w struk tu -
rze de fi nio wa nej w po sta ci ukła du dy stan sów. Na tej pod sta wie moż na
– w mia rę do kład nie – wy od ręb nić pod sta wo we seg men ty struk tu ry spo -
łecz nej, okre śla jąc ich kom po zy cję w ter mi nach szcze gó ło we go po dzia łu.

Wy ni ki ana li zy ko re spon den cji przed sta wia my w ta be li 7.1 i na ry sun -
kach 7.1–7.2. W dwóch pierw szych ko lum nach ta be li 7.1 za miesz czo ne są
war to ści współ rzęd nych, okre śla ją cych usy tu owa nie 37 ka te go rii w dwóch
pierw szych (tzn. „naj waż niej szych”) wy mia rach ru chli wo ści spo łecz nej.
Przy po mnij my, że ana li za ko re spon den cji wy zna cza te war to ści osob no dla
re spon den tów i oj ców. W ta be li 7.1 po da je my je tyl ko dla re spon den tów,
po nie waż na szym ce lem jest od two rze nie ak tu al ne go ukła du dy stan sów,
przy czym na le ży pod kre ślić, że po kry wa ją się one w znacz nym stop niu
z war to ścia mi usta lo ny mi dla oj ców. Z ko lei w dwóch ostat nich ko lum nach
za miesz cza my war to ści współ rzęd nych dla wzo rów za wie ra nia mał żeństw.
Ze wzglę du na przej rzy stość in ter pre ta cji, po ka zu je my je tyl ko z per spek ty -
wy ba rier dla mę żów – nie przed sta wia jąc ich z per spek ty wy żon – co nie
zmie nia cha rak te ru na szych kon klu zji ze wzglę du na wy stę po wa nie mię -
dzy ni mi sil nej zbież no ści. W ce lu gra ficz nej ilu stra cji te go dwu wy mia ro we -
go ukła du, war to ści współ rzęd nych dla ba rier ru chli wo ści przed sta wia my
na rysunku 7.1, a dla zwie ra nia mał żeństw na rysunku 7.2. 
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Ta be la 7.1. Usy tu owa nie ka te go rii za wo do wych w struk tu rze wzo rów ru -
chli wo ści i wzo rów za wie ra nia mał żeństw. War to ści współ rzęd nych uzy -
ska ne w ana li zie ko re spon den cji na po łą czo nym zbio rze da nych z ba dań
zre ali zo wa nych w la tach 1992–1995, 1998, 2002 i 2004

Ka te go rie za wo do we War to ści współ rzęd nych w dwóch 
pierw szych wy mia rach ana li zy 

ko re spon den cji: 
dla za wo du dla za wo du 
re spon den ta mę ża (wzo ry 
(ru chli wość) mał żeństw) 

1 wymiar 2 wymiar 1 wymiar 2 wymiar

Politycy (najwyżsi urzędnicy państwowi 0,330 -1,896 0,695 -1,287
i działacze partyjni)

Dyrektorzy firm w sferze materialnej 0,535 -0,816 0,607 -0,904
(przemysł, budownictwo itp.)

Dyrektorzy firm i instytucji w sferze niematerialnej 0,345 -0,170 0,650 -1,446

Kierownicy na stanowiskach inżynierów 0,413 -0,268 0,558 -0,658

Kierownicy w zawodach techników 0,515 -0,340 0,433 -0,482

Kierownicy w sprzedaży 0,262 0,061 0,260 0,257

Nauczyciele w szkołach średnich, literaci, 1,046 -1,344 0,767 -1,923
dziennikarze, artyści

Naukowcy, prawnicy, nauczyciele w szkołach 1,481 -1,737 0,740 -1,639
ponadpodstawowych, inni specjaliści nietechniczni

Lekarze 1,896 -2,737 0,714 -1,607

Inżynierowie 1,146 -1,278 0,680 -1,252

Technicy 0,689 0,092 0,511 -0,497

Pracownicy administracyjni średniego szczebla 0,473 -0,104 0,564 -0,760

Nauczyciele w szkołach podstawowych 0,513 -0,619 0,618 -0,869

Pielęgniarki 0,351 0,115 0,659 -1,088

Agenci ubezpieczeniowi, handlu nieruchomościami, 0,706 -0,053 0,425 -0,364
maklerzy, inni specjaliści biznesu

Pracownicy biurowi 0,461 0,311 0,444 -0,290

Sprzedawcy 0,243 0,312 0,272 -0,155

Listonosze, konduktorzy i inni szeregowi 0,242 0,408 -0,245 0,646
pracownicy transportu

Fryzjerzy, kucharze, fotografowie i inni szeregowi 0,177 0,298 0,412 0,283
pracownicy usług osobistych

Brygadziści 0,195 0,343 0,164 0,457

Górnicy -0,078 1,040 0,123 0,665
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Robotnicy wykwalifikowani przemysłu ciężkiego -0,074 0,531 0,130 0,425

Robotnicy wykwalifikowani w budownictwie -0,001 0,514 0,149 0,616

Robotnicy wykwalifikowani przemysłu precyzyjnego 0,047 0,434 0,231 0,606

Robotnicy wykwalifikowani przemysłu chemicznego -0,060 0,673 0,326 0,458

Robotnicy wykwalifikowani przemysłu odzieżowego -0,112 0,419 -0,040 0,623

Robotnicy wykwalifikowani transportu -0,197 0,240 0,229 0,493

Robotnicy niewykwalifikowani przemysłu ciężkiego -0,012 0,664 -0,064 0,955

Robotnicy niewykwalifikowani przemysłu lekkiego -0,423 0,280 0,272 1,080

Robotnicy niewykwalifikowani drogowi -0,052 0,569 -0,528 0,729

Robotnicy niewykwalifikowani transportu wewnętrznego -0,159 0,275 -0,238 1,094

Dozorcy, sprzątaczki, pomoce domowe, gońcy -0,315 0,292 -0,133 0,708

Sanitariusze, salowe, pomoce kuchenne -0,090 0,424 -0,261 0,218
i inni pracownicy fizyczni do prac prostych

Właściciele w sferze materialnej 0,440 -0,310 0,456 -0,609

Właściciele w sferze niematerialnej 0,640 -0,432 0,441 -0,800

Robotnicy rolni -0,717 0,456 -0,105 1,410

Właściciele gospodarstw – chłopi, farmerzy -1,506 -0,668 -2,376 -0,495

Rysunek 7.1. Ba rie ry ru chli wo ści mię dzy po ko le nio wej mię dzy ka te go ria mi
SKZ. Wy ni ki ana li zy ko re spon den cji: war to ści współ rzęd nych w dwóch
pierw szych wy mia rach 
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Na zwy ka te go rii: 
Po lit – Po li ty cy 
Dyr. mat – Dy rek to rzy firm w sfe rze ma te rial nej 
Dyr. nie mat – Dy rek to rzy firm i in sty tu cji w sfe rze

nie ma te rial nej
K. inż. – Kie row ni cy na sta no wi skach in ży -

nie rów
K. techn. – Kie row ni cy w za wo dach tech ni ków
K. sprzed. – Kie row ni cy w sprze da ży
N. szk. śr. – Na uczy cie le w szko łach śred nich, li -

te ra ci, dzien ni ka rze, ar ty ści
N. szk. wyż. – Na ukow cy, praw ni cy, na uczy cie le

w szko łach po nad pod sta wo wych, in -
ni spe cja li ści nie tech nicz ni

Lek – Le ka rze 
Inż – In ży nie ro wie 
Techn – Tech ni cy
Adm. śr. – Pra cow ni cy ad mi ni stra cyj ni śred nie -

go szcze bla
N. szk. podst. – Na uczy cie le w szko łach pod sta wo -

wych
Piel. – Pie lę gniar ki 

Ag. mak. – Agen ci ubez pie cze nio wi, han dlu nie -
ru cho mo ścia mi, ma kle rzy, in ni spe -
cja li ści biz ne su

Pr. biur. – Pra cow ni cy biu ro wi
Sprzed. – Sprze daw cy
Prac. tr. – Li sto no sze, kon duk to rzy i in ni sze re -

go wi pra cow ni cy trans por tu
Usł. osob – Fry zje rzy, ku cha rze, fo to gra fo wie

i in ni sze re go wi pra cow ni cy usług
oso bi stych

Bryg – Bry ga dzi ści
Górn – Gór ni cy
RWp. c. – Ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni prze my -

słu cięż kie go
RWbud. – Ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni w bu -

dow nic twie
RWp. prec. – Ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni prze my -

słu pre cy zyj ne go
RWp. ch. – Ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni prze my -

słu che micz ne go
RWp. odz. – Ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni prze my -

słu odzie żo we go
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RWtr. – Ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni trans -
por tu

RNp. c. – Ro bot ni cy nie wy kwa li fi ko wa ni prze -
my słu cięż kie go

RNp. l. – Ro bot ni cy nie wy kwa li fi ko wa ni prze -
my słu lek kie go

RNdr. – Ro bot ni cy nie wy kwa li fi ko wa ni dro -
go wi

RNtr. wew. – Ro bot ni cy nie wy kwa li fi ko wa ni trans -
por tu we wnętrz ne go

Doz. – Do zor cy, sprzą tacz ki, po mo ce do mo -
we, goń cy

Prac. fiz. – Sa ni ta riu sze, sa lo we, po mo ce ku -
chen ne i in ni pra cow ni cy fi zycz ni
do prac pro stych

Wł. mat. – Wła ści cie le w sfe rze ma te rial nej
Wł. nie mat. – Wła ści cie le w sfe rze nie ma te rial nej
Rr – Ro bot ni cy rol ni
Rol. – Wła ści cie le go spo darstw – chło pi,

far me rzy



Rysunek 7.2. Ba rie ry za wie ra nia mał żeństw mię dzy ka te go ria mi SKZ. Wy ni ki
ana li zy ko re spon den cji: war to ści współ rzęd nych w dwóch pierw szych wy -
mia rach

Na zwy ka te go rii jak na rys. 7.1.

Pod su muj my – kon fi gu ra cje punk tów na rysunkach 7.1–7.2 cha rak te ry -
zu ją ukła dy dy stan sów mię dzy ka te go ria mi, spro wa dzo ny mi do dwóch naj -
waż niej szych wy mia rów struk tu ry spo łecz nej. War to ści współ rzęd nych
uzy ska ne dla pierw sze go wy mia ru odło żo ne są na osi pio no wej, a dla dru -
gie go wy mia ru – na osi po zio mej. Na le ży do dać, że war to ści współ rzęd -
nych dla dru gie go wy mia ru zo sta ły przez nas zmniej szo ne – w sto sun ku
do pierw sze go wy mia ru – re la tyw nie do je go mniej szej waż no ści. W ana li -
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zie ko re spon den cji mier ni kiem „waż no ści” okre ślo ne go wy mia ru jest pa ra -
metr war to ści wła snej ma cie rzy (tzw. „in er cja”). Uj mu jąc za tem rzecz ści śle,
war to ści dla dru gie go wy mia ru po mniej szy li śmy o ilo raz dru giej i pierw -
szej war to ści wła snej, 

Przejdź my do in ter pre ta cji. Je że li za pro po no wa ny po wy żej po dział SKZ
na 14 pod sta wo wych seg men tów jest traf ny, to po wi nien on zna leźć od -
zwier cie dle nie we wzo rach ru chli wo ści i za wie ra nia mał żeństw. Ge ne ral -
nie rzecz bio rąc ana li za tych da nych wska zu je, że w ukła dzie dy stan sów
mię dzy ka te go ria mi ry su ją się pra wi dło wo ści uchwy co ne w wy ni kach
wcze śniej szych ana liz. Po twier dza ło by to traf ność po dzia łu na 14 seg men -
tów, czy mo że – for mu łu jąc ostroż niej szy wnio sek – nic nie wska zu je, że
na le ża ło by ten sche mat od rzu cić. 

Naj bar dziej czy tel nym zja wi skiem jest wy stę po wa nie ba rier mię dzy ka -
te go ria mi w po sta ci hie rar chii, któ ra jest zbież na z ich usy tu owa niem w wy -
mia rze po zy cji spo łecz nej. Na jed nym bie gu nie sy tu ują się tu ka te go rie za -
li czo ne do in te li gen cji nie tech nicz nej, a na dru gim bie gu nie – rol ni cy.
Na rysunkach 7.1–7.2 hie rar chia ta bie gnie od le we go gór ne go ro gu w dół
do pra we go dol ne go. Dru gą pra wi dło wo ścią jest od ręb ne usy tu owa nie
wła ści cie li go spo darstw rol nych, któ ry to fakt po twier dza ją wszyst kie do -
tych cza so we ana li zy do ty czą ce struk tu ry spo łecz nej uj mo wa nej w po sta ci
re la cji. Wresz cie trze cią pra wi dło wo ścią jest wy stę po wa nie dy cho to micz -
ne go po dzia łu „pra cow ni cy umy sło wi -pra cow ni cy fi zycz ni” – od po wia da -
ją ce mu w od nie sie niu do spo łe czeństw ryn ko wych – po dzia ło wi na kla sę
śred nią i niż szą. Dy cho to mia ta nie ry su je się w po sta ci wy raź ne go dy stan -
su, nie mniej ka te go rie umy sło we są ge ne ral nie wy żej od ka te go rii fi zycz -
nych.

Bez po śred nim po twier dze niem ade kwat no ści po dzia łu na 14 ka te go rii
by ło by wy stę po wa nie sto sun ko wo więk szej bli sko ści mię dzy ty mi ka te go -
ria mi SKZ, któ re iden ty fi ku ją pod sta wo we seg men ty. Tak więc np. bli żej
sie bie, a da lej od in nych, po win ni być le ka rze, na ukow cy i ar ty ści, za li cza ni
do in te li gen cji nie tech nicz nej – i te go sa me go na le ża ło by ocze ki wać w od -
nie sie niu do po zo sta łych seg men tów. Na su wa się uwa ga, że za ło że nie to
ma tyl ko czę ścio we za sto so wa nie na grun cie na szych ana liz, ja ko że po słu -
gu je my się tyl ko 37 ka te go ria mi, któ re nie re pre zen tu ją w tym sa mym stop -
niu każ de go z 14 seg men tów. Ma jąc świa do mość tych ogra ni czeń, wy punk -
tu je my kil ka pra wi dło wo ści, któ re mo gą być uwzględ nia ne przez użyt kow -
ni ków SKZ na eta pie gru po wa nia ka te go rii ze szcze gó ło we go po zio mu. 

Pierw szy wnio sek do ty czy in ter pre ta cji sche ma tu 14 ka te go rii z punk tu
wi dze nia po zio mu po mia ru. Po dział na 14 ka te go rii kon stru owa ny był ja ko
zmien na no mi nal na, gdzie – z za ło że nia – ka te go rie nie two rzy ły jed no -
znacz nej hie rar chii (w czym zresz tą nie od bie ga on od więk szo ści te go ro -
dza ju kon struk tów). Jed nak za sto so wa nie kry te rium ba rier ru chli wo ści i za -
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wie ra nia mał żeństw wska zu je na wy stę po wa nie hie rar chicz ne go wy mia ru,
bę dą ce go w ogól nym za ry sie od zwier cie dle niem wy mia ru po zy cji spo łecz -
nej. Wy nik ten sy gna li zu je moż li wość in ter pre ta cji po dzia łu na 14 ka te go rii
w ter mi nach ska li ilo ścio wej, czy li moc niej sze go na rzę dzia. By ła by to ska la
po rząd ko wa, w któ rej naj wyż szą po zy cję zaj mu je in te li gen cja nie tech nicz -
na, wy prze dza jąc wyż szych kie row ni ków i in te li gen cję tech nicz ną. Za ni mi
sy tu ują się pra cow ni cy ad mi ni stra cyj no -biu ro wi, wła ści cie le firm i tech ni cy,
a na stęp nie pra cow ni cy biu ro wi i – jesz cze ni żej – pra cow ni cy han dlu
i usług. W dol nych par tiach lo ku ją się ka te go rie ro bot ni ków, a na sa mym
do le – wła ści cie le go spo darstw.

Dru gim ce lem tej ana li zy by ło usta le nie wzo rów bli sko ści mię dzy ka te -
go ria mi pod ką tem spraw dze nia traf no ści roz pa try wa ne go po dzia łu. 

1. Pierw sza uwa ga do ty czy in te li gen cji nie tech nicz nej. Dla po trzeb tej
ana li zy po dzie li li śmy ją na trzy ka te go rie: na uczy cie li w szko łach śred nich
(ra zem z li te ra ta mi, ar ty sta mi itp.), le ka rzy i ja ko trze cią – na ukow ców,
praw ni ków i wszyst kich po zo sta łych re pre zen tan tów te go seg men tu, któ -
rych trze ba by ło po trak to wać ra zem, za li cza jąc do jed nej ka te go rii ze
wzglę du na ich ma łą li czeb ność. Na sze ana li zy wska zu ją, że ka te go rie te zaj -
mu ją od ręb ną po zy cję w ukła dzie dy stan sów, co moż na uznać za ar gu ment
prze ma wia ją cy za po trak to wa niem ich ra zem – cho ciaż rów no cze śnie fak -
tem zwra ca ją cym uwa gę są wy stę pu ją ce mię dzy ni mi róż ni ce. 

W tym kon tek ście na su wa ją się jesz cze dwie in ne uwa gi. Po pierw sze,
pod kre śle nia wy ma ga wy so ka po zy cja spe cja li stów biz ne su (agen tów
ubez pie cze nio wych, ma kle rów itp.) – oka zu je się, że ka te go ria ta, któ ra
w ra mach SKZ -2007 umiesz czo na zo sta ła wśród spe cja li stów nie tech nicz -
nych śred nie go szcze bla (kod 3151), sy tu uje się na po dob nych po zy cjach
jak ka te go rie in te li gen cji nie tech nicz nej. Fakt ten wy ma ga uwzględ nie nia
w po sta ci za li cza nia spe cja li stów biz ne su do te go seg men tu na eta pie ana -
liz. Po dru gie, po twier dze nie uzy sku ją wcze śniej sze usta le nia do ty czą ce od -
ręb ne go usy tu owa nia na uczy cie li szkół pod sta wo wych, prze ma wia ją ce
za nieza li cza niem re pre zen tan tów tej ka te go rii do in te li gen cji nie tech nicz -
nej. W struk tu rze spo łecz nej de fi nio wa nej w po sta ci ba rier ru chli wo ści i za -
wie ra nia mał żeństw, na uczy cie le szkół pod sta wo wych zaj mu ją po śred nią
po zy cję mię dzy ka te go ria mi in te li gen cji a pra cow ni ka mi umy sło wy mi
śred nie go szcze bla i wła ści cie la mi firm. 

2. „Wyż sze ka dry kie row ni cze” re pre zen to wa ne są w po dzia le na 37 ka -
te go rii przez po li ty ków, dy rek to rów w sfe rze ma te rial nej i dy rek to rów
w usłu gach. Ci pierw si obej mu ją naj wyż szych urzęd ni ków pań stwo wych
i wy so kich funk cjo na riu szy par tyj no -związ ko wych, dru ga ka te go ria to kie -
row ni cy za kła dów pra cy o pro fi lu go spo dar czym (pro duk cja ma te rial na,
ban ki); z ko lei dy rek to ra mi w usłu gach spo łecz nych są dy rek to rzy i wy żsi
kie row ni cy in sty tu cji na uko wych, oświa to wych, kul tu ral nych (np. te atrów),
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szkół śred nich, re dak to rzy na czel ni ga zet i ka dra kie row ni cza w dzie dzi -
nach po krew nych. Prze su wa jąc się z gó ry w dół wi dzi my, że dy rek to rzy in -
sty tu cji go spo dar czych sy tu ują się nie co wy żej w hie rar chii dy stan sów – są
bli żej in te li gen cji nie tech nicz nej – pod czas gdy dy rek to rzy w usłu gach lo ku -
ją się bli żej wła ści cie li i śred nich szcze bli pra cow ni ków umy sło wych. Mniej
wię cej na tym sa mym po zio mie, ale na od ręb nych po zy cjach, sy tu ują się po -
li ty cy. W świe tle tych da nych trud no trak to wać wyż szych ran gą kie row ni ków
ja ko we wnętrz nie zwar ty seg ment struk tu ry spo łecz nej – na le ża ło by więc do -
ko nać ich po dzia łu, gdy by śmy się mie li kie ro wać tyl ko kry te ria mi ostro ści ba -
rier spo łecz nych. Ar gu men tem prze ciw ko te mu roz wią za niu są wzglę dy ana -
li tycz ne, a mia no wi cie sto sun ko wo nie wiel ka li czeb ność ka te go rii za li cza -
nych do elit. Wzgląd ten prze ma wia za wy od ręb nia niem „wyż szych kie row -
ni ków” w po sta ci jed ne go seg men tu.

3. Kon stru ując SKZ -2007, wszyst kie za wo dy kie row ni cze umie ści li śmy
w ka te go rii „Wy żsi kie row ni cy, me ne dże ro wie, kie row ni cy”, kie ru jąc się
po trze bą za pew nie nia przej rzy sto ści kry te riów kla sy fi ka cyj nych. Zna leź li
się tam wszy scy „kie row ni cy”, za czy na jąc od mi ni stra w rzą dzie, a koń cząc
na kie row ni kach skle pów. Wy ni ki na szej ana li zy una ocz nia ją, że za wo dy
zwią za ne z re ali za cją funk cji kie row ni czych nie wy od ręb nia ją się w po sta -
ci jed ne go seg men tu struk tu ry spo łecz nej. Jak ła two stwier dzić, wy stę pu ją
mię dzy ni mi za sad ni cze róż ni ce. Fakt, że ukła da ją się one w hie rar chię
zbież ną z hie rar chią 14 seg men tów, su ge ru je, że po szcze gól ne ka te go rie
kie row ni ków na le ża ło by za li czać do róż nych seg men tów, kie ru jąc się bar -
dziej tre ścią ich ról za wo do wych niż wy ko ny wa niem funk cji kie row ni czych.
War to zwró cić uwa gę na szcze gól nie ni ską po zy cję „kie row ni ków skle -
pów”, któ ry to wy nik jest sil nym ar gu men tem za za li cza niem ich do pra -
cow ni ków han dlu i usług.

4. Ko lej na re ko men da cja do ty czy wła ści cie li. Wła ści cie le firm są sil nie
zróż ni co wa nym seg men tem, co do wie dzio no em pi rycz nie we wszyst kich
kra jach, w któ rych ta kie ba da nia ro bio no. Pra wi dło wość ta da ją rów nież
o so bie znać w ana li zie dy stan sów mię dzy 37 ka te go ria mi, w po sta ci ba rie -
ry mię dzy wła ści cie la mi firm w sfe rze ma te rial nej (pro duk cja, bu dow nic -
two, trans port) i nie ma te rial nej (m.in. kon sul ting, do radz two, tu ry sty ka, in -
for ma ty ka). Wła ści cie le w bran ży nie ma te rial nej, zwią za nej z bar dziej no -
wo cze snym sek to rem ryn ko wym, sy tu ują się bli żej in te li gen cji, pod czas
gdy dru ga z tych ka te go rii lo ku je się bli żej pra cow ni ków umy sło wych śred -
nie go szcze bla i dy rek to rów w usłu gach spo łecz nych. Wy stę po wa nie tych
róż nic jest ar gu men tem prze ma wia ją cym za wy od ręb nie niem kil ku ka te go -
rii wła ści cie li (np. w EGP do ko nu je się ich po dzia łu na wła ści cie li za trud nia -
ją cych pra cow ni ków i wła ści cie li pra cu ją cych na wła sny ra chu nek). Z ko lei
sto sun ko wo nie wiel ka li czeb ność prze ma wia ła by jed nak za zo sta wie niem
ich w po sta ci jed ne go seg men tu.
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5. Trzy ka te go rie re pre zen tu ją w na szej ana li zie pra cow ni ków han dlu
i usług. Są ni mi: pra cow ni cy trans por tu (np. li sto no sze, kon duk to rzy, te le -
fo nist ki), usług oso bi stych (fo to gra fo wie, ku cha rze, ste war dzi, za opa trze -
niow cy, pra cow ni cy ochro ny) i – naj licz niej si – sprze daw cy. Mi mo róż nic
pod wzglę dem cha rak te ru pra cy mię dzy ty mi ka te go ria mi (w koń cu świad -
czą one od mien ne usłu gi), dy stan se mał żeń skie i ba rie ry ru chli wo ści spo -
łecz nej są sto sun ko wo nie du że.

6. Je że li cho dzi o ro bot ni ków, to na uwa gę za słu gu je brak wy raź nej ba -
rie ry ru chli wo ści mię dzy ka te go ria mi ro bot ni ków wy kwa li fi ko wa nych
i nie wy kwa li fi ko wa nych. Przy glą da jąc się tym ka te go riom na rys. 7.1 stwier -
dza my, że w znacz nym stop niu za cho dzą one na sie bie w struk tu rze roz pa -
try wa nej w po sta ci dwu wy mia ro we go ukła du dy stan sów. Oczy wi ście to, że
ro bot ni cy nie wy kwa li fi ko wa ni nie od bie ga ją od ro bot ni ków wy kwa li fi ko -
wa nych pod wzglę dem wzo rów ru chli wo ści, nie pod wa ża sen su do ko ny -
wa nia ta kie go po dzia łu. Po dział ten bo wiem jest fak tem, któ re mu trud no
za prze czyć, cze go prze ja wem jest ba rie ra mię dzy ty mi ka te go ria mi we wzo -
rach za wie ra nia mał żeństw (rysunek 7.2), nie rów no ści pre sti żu i po zio mu
do cho dów. Ostat nia uwa ga do ty czy ro bot ni ków rol nych – w hie rar chii dy -
stan sów sy tu ują się oni bli żej ro bot ni ków niż kla sy chłop skiej (wła ści cie li
go spo darstw), wska zu jąc na ko niecz ność ich wy od ręb nia nia w struk tu rze
spo łecz nej ja ko od ręb ne go seg men tu.

W za łącz ni ku 7.2 do te go roz dzia łu za miesz cza my za sa dy przej ścia
(w po sta ci syn tak su SPSS) z po zio mu naj bar dziej szcze gó ło wych ka te go rii
SKZ  na 14 seg men tów.

7.4 Moż li wo ści łą cze nia

Na ko niec roz waż my moż li wość agre go wa nia po dzia łu na 14 ka te go rii
w jesz cze ogól niej sze seg men ty struk tu ry spo łecz nej. Sy tu acje te mo gą być
po dyk to wa ne róż ny mi wzglę da mi, wśród któ rych na le ży wy mie nić po trze -
bę uwy dat nie nia naj bar dziej pod sta wo wych dy stan sów spo łecz nych, przej -
rzy stość pre zen ta cji i ko niecz ność ope ro wa nia nie wiel ką licz bą ka te go rii.
W sy tu acji, gdy przed mio tem ana li zy jest nie wiel ki zbiór da nych, bar dzo
praw do po dob ne jest, że w ta kich ka te go riach, jak „wyż sze ka dry kie row ni -
cze” czy „ro bot ni cy rol ni”, znaj dzie się ma ło przy pad ków.

Sta jąc przed ko niecz no ścią po gru po wa nia 14 ka te go rii w ogól niej sze
seg men ty na le ży wziąć pod uwa gę, że agre go wa nie pew nych ka te go rii jest
le piej uza sad nio ne od in nych. Prze słan ki teo re tycz ne i wzglę dy em pi rycz -
nej traf no ści prze ma wia ją za do ko na niem w pierw szej ko lej no ści łą cze nia
na stę pu ją cych ka te go rii:

1) in te li gen cji nie tech nicz nej z tech nicz ną,
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2) obu ka te go rii in te li gen cji z wyż szy mi kie row ni ka mi,
3) tech ni ków z pra cow ni ka mi ad mi ni stra cyj ny mi i spe cja li sta mi śred -

nie go szcze bla,
4) ro bot ni ków do prac pro stych z nie wy kwa li fi ko wa ny mi pra cow ni ka -

mi usług.
Em pi rycz nych ar gu men tów do star cza ją tu wy ni ki cy to wa nych po wy żej

ba dań nad struk tu rą spo łecz ną i ana li za ba rier spo łecz nych mię dzy ka te go -
ria mi, któ rą prze pro wa dzi li śmy pod ką tem spraw dze nia traf no ści po dzia łu
na 14 seg men tów. Je że li cho dzi o łą cze nie ka te go rii in te li gen cji i wyż szych
kie row ni ków, to prze ma wia ją też za tym wzglę dy teo re tycz ne na wią zu ją ce
do kon cep cji tzw. se rvi ce class. Au to rzy ana li zu ją cy dłu go okre so we zmia ny
struk tu ry spo łecz nej wska zu ją, że w no wo cze snych spo łe czeń stwach co raz
więk sze go zna cze nia na bie ra ją róż ni ce mię dzy spe cja li sta mi (okre śla ny mi
w li te ra tu rze an glo sa skiej mia nem se rvi ce class), a ka te go ria mi niż szych
pra cow ni ków umy sło wych (Dah ren dorf 1959; Gold thor pe 1982). Cha rak -
te ry stycz ną ce chą „kla sy usłu go wej” – obej mu ją cych spe cja li stów i ka drę
kie row ni czą przed się biorstw – jest re ali za cja okre ślo nych za dań, za wie ra ją -
cych się w po ję ciu „usłu gi”. Wy ło nie nie się te go seg men tu na le ża ło by po -
trak to wać ja ko znak cza su, a mia no wi cie wzro stu za po trze bo wa nia na ro le
no wo cze snych biu ro kra tów w ad mi ni stra cji, go spo dar ce i struk tu rach rzą -
do wych. Se rvi ce class zro dzi ła się z po zy cji, łą czą cych za da nia przy pi sa ne
ka drze kie row ni czej i spe cja li stom w or ga ni za cjach, któ re opie ra ją swój byt
na tzw. de le ga cji wła dzy, czy li prze ka zy wa niu jej z gór nych szcze bli do do -
łu. Wy znacz ni ka mi zaj mo wa nia przez se rvi ce class od ręb nej po zy cji są: za -
trud nie nie opar te na za sa dzie dłu go trwa łej umo wy o pra cę, du ży za kres au -
to nomii wy ko ny wa nych za dań, po zba wio nych ści słe go nad zo ru oraz za sa -
dy wy na gra dza nia, któ rych pod sta wo wy mi ele men ta mi są: sta ła pen sja,
pra wa do eme ry tu ry i otwar te moż li wo ści sys te ma tycz ne go awan su. 

Nie mniej istot nym czyn ni kiem jest psy cho lo gicz ny kon tekst, czy li wza -
jem ne na sta wie nie part ne rów. Wy ło nie nie się bo wiem sto sun ków kla so -
wych ty pu se rvi ce – jak ar gu men tu je Gold thor pe – sta ło się moż li we w at -
mos fe rze wzmo żo ne go za ufa nia pra co daw ców do eks per tów, ob da rzo -
nych kom pe ten cja mi i za cho wu ją cych się lo jal nie, co za kła da przy ję cie mo -
ral nych zo bo wią zań. Z te go też wzglę du re pre zen tan ci se rvi ce class ma ją
szcze gól ny sto su nek do pra co daw cy i wa run ki za trud nie nia, za pew nia ją ce
ko rzyst ną po zy cję jej człon kom. Za rów no Ralf Dah ren dorf, jak i John Gold -
thor pe, zwra ca ją szcze gól ną uwa gę na kon se kwen cje tych uwa run ko wań
dla kształ tu hie rar chii spo łecz nej. Prze ciw sta wie niem uprzy wi le jo wa nej
po zy cji „kla sy usług” jest sy tu acja ka te go rii za trud nia nych na za sa dzie kon -
trak tu, któ rych wy róż nia ją cą ce chą jest krót ko ter mi no wość umo wy o pra -
cę, stric te wy ko naw czy cha rak ter ról za wo do wych, wy na gra dza nie w ści słej
pro por cji do wy ni ków, przy po mi na ją ce za sa dę akor du (bez ele men tów
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bez piecz nej sta ło ści), a tak że brak do dat ko wych świad czeń, za strze żo nych
dla po zy cji usy tu owa nych w se rvi ce class. Ar gu men ty te zna la zły od zwier -
cie dle nie w me to do lo gii po mia ru przy na leż no ści kla so wej – w po sta ci wy -
od ręb nie nia ka te go rii od po wia da ją cej se rvi ce class w kla sy fi ka cji EGP (Do -
mań ski i Przy bysz 2003). Pra wi dło wo ści te do ty czą w naj więk szym stop niu
no wo cze snych spo łe czeństw ryn ko wych i wol no twier dzić, że do Pol ski
pro ces ten do cie ra po wo li. 

Wra ca jąc do re ko men da cji do ty czą cych łą cze nia ka te go rii za wo do -
wych, na le ży stwier dzić, że pew nych sy tu acjach uza sad nio ne mo że być
rów nież po łą cze nie:

5) pra cow ni ków biu ro wych z pra cow ni ka mi ad mi ni stra cyj ny mi i spe -
cja li sta mi śred nie go szcze bla (głów nie ze wzglę du na bli skość orien ta cji,
po glą dów i sty lu ży cia). 

6) bry ga dzi stów z ro bot ni ka mi wy kwa li fi ko wa ny mi – wspól ną ich ce -
chą jest po sia da nie spe cja li stycz nych kwa li fi ka cji, z cze go wy ni ka po dob ne
usy tu owa nie w struk tu rze spo łecz nej.

Zwróć my te raz uwa gę na ka te go rie, któ rych łą cze nie z in ny mi ka te go ria mi
wy ma ga szcze gól ne go na my słu. Pierw szą z nich są ro bot ni cy rol ni. Pod wzglę -
dem cha rak te ru pra cy i miej sca za miesz ka nia ka te go ria ta jest naj bliż sza wła -
ści cie lom go spo darstw -rol ni kom. Po wo du je to, że w wie lu ana li zach ro bot ni -
ków rol nych i wła ści cie li go spo darstw rol nych wy od ręb nia się ra zem w po sta -
ci jed ne go seg men tu. Roz wią za nie to po zo sta je w pew nej sprzecz no ści z wy -
ni ka mi przed sta wio nych po wy żej usta leń do ty czą cych ba rier ru chli wo ści i za -
wie ra nia mał żeństw, któ re wska zu ją, że ro bot ni cy rol ni są jed nak od ręb nym
seg men tem struk tu ry spo łecz nej. Wy nik ten su ge ru je, że w przy pad ku ko -
niecz no ści łą cze nia na le ży roz wa żyć al ter na tyw ną moż li wość, ja ką jest włą cze -
nie ro bot ni ków rol nych do ka te go rii ro bot ni ków nie wy kwa li fi ko wa nych.
W hie rar chii dy stan sów ka te go rie te są usy tu owa ne naj bli żej.

Dru gą ka te go rią o nie jed no znacz nym sta tu sie spo łecz nym są „wła ści cie -
le firm”. Fakt pro wa dze nia przez więk szość wła ści cie li dzia łal no ści usłu go -
wo -han dlo wej upo dab nia ich do ka te go rii pra cow ni ków „han dlu i usług”,
jed nak zbyt wie le jest róż nic mię dzy ty mi ka te go ria mi, że by uza sad nia ło to
za li cza nie ich do jed ne go seg men tu. Z ko lei, z punk tu wi dze nia kry te riów
przy na leż no ści kla so wej ka te go rią naj bliż szą wła ści cie lom jest ka dra kie -
row ni cza przed się biorstw. Sta no wi to pod sta wo wą prze słan kę za li cza nia
wiel kich wła ści cie li w EGP do jed nej ka te go rii z wyż szą ka drą me ne dżer -
ską, spe cja li sta mi wyż sze go szcze bla i wy so ki mi rangą urzęd ni ka mi ad mi -
ni stra cji pań stwo wej. Au to rzy EGP uza sad nia ją to roz wią za nie po łą cze niem
ele men tów za rzą dza nia z wła sno ścią środ ków pro duk cji (Erik son i Gold -
thor pe 1992; Gold thor pe 2000). Jed nak do ty czy to tyl ko wiel kich wła ści cie -
li, ale i tak spo ty ka się z wie lo ma za rzu ta mi, z któ rych naj istot niej szy do ty -
czy we wnętrz ne go zróż ni co wa nia te go seg men tu, obej mu ją ce go obok wła -
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ści cie li pra cow ni ków na jem nych.7 Ce chą, któ ra w Pol sce upo dab nia wła ści -
cie li do „wyż szych kadr kie row ni czych” jest po ło że nie ma te rial ne, a głów nie
do cho dy. W wy mia rze po ło że nia ma te rial ne go za rów no wła ści cie le jak i wy -
żsi kie row ni cy lo ku ją się na szczy cie hie rar chii. Nie mniej jed nak jest to je dy ne
łą czą ce ogni wo i pod wzglę dem po zio mu wy kształ ce nia, sty lu ży cia i wie lo ma
in ny mi wzglę da mi, wła ści cie le lo ku ją się na znacz nie niż szych po zy cjach. 

Trze cią ka te go rią, któ ra wy ma ga ko men ta rza w kon tek ście pro ble ma ty -
ki łą cze nia, są „pra cow ni cy han dlu i usług”. Łą cze nie ich z in ny mi ka te go ria -
mi ma sens w przy pad ku ko niecz no ści za sto so wa nia dy cho to micz ne go po -
dzia łu na pra cow ni ków fi zycz nych i umy sło wych. W ba da niach son da żo -
wych i ryn ko wych (rza dziej aka de mic kich), czę sto ist nie je po trze ba kla -
row nej pre zen ta cji wy ni ków, a pra cow ni cy han dlu i usług są ka te go rią sy -
tu ują cą się na po gra ni czu tych dwóch wiel kich seg men tów. Wy ni ki na -
szych ana liz nie po zwa la ją jed no znacz nie roz strzy gnąć, czy ka te go rię „pra -
cow ni ków han dlu i usług” na le ża ło by włą czyć do któ rejś z ka te go rii pra -
cow ni ków umy sło wych, czy też ra czej do pra cow ni ków fi zycz nych. W Pol -
sce i w in nych kra jach kon se kwent nie lo ku je się ona mię dzy ty mi dwo ma
seg men ta mi struk tu ry spo łecz nej – z te go po wo du re ko men du je my wy róż -
nia nie tej ka te go rii ja ko od ręb nej. Je że li jed nak ist nie ją uza sad nio ne po wo -
dy po słu że nia się ostrym roz róż nie niem na pra cow ni ków fi zycz nych
i umy sło wych, roz wią za nie naj bar dziej wła ści wym jest re kla sy fi ka cja grup
za wo do wych wcho dzą cych w skład „pra cow ni ków han dlu i usług” pod ką -
tem umiesz cze nia ich w jed nym z dwóch wiel kich seg men tów – wśród
„pra cow ni ków biu ro wych” lub „ro bot ni ków wy kwa li fi ko wa nych”. Rów no -
cze śnie, bio rąc pod uwa gę sto sun ko wo du żą li czeb ność ka te go rii „pra cow -
ni ków han dlu i usług” na le ży się li czyć z tym, że spo wo du je to wzrost zróż -
ni co wa nia pra cow ni ków umy sło wych naj niż sze go szcze bla i gór nych
warstw kla sy ro bot ni czej w wie lu wy mia rach hie rar chii spo łecz nej.

Na za koń cze nie na le ży wspo mnieć o po dzia łach, któ re na le ży utrzy mać.
Cho dzi o zróż ni co wa nie w ra mach pra cow ni ków umy sło wych i pra cow ni -
ków fi zycz nych. Otóż, jak po twier dza ją przed sta wio ne tu wy ni ki ana liz,
pra cow ni cy umy sło wi są bar dziej zróż ni co wa nym seg men tem pod wzglę -
dem cha rak te ru wy ko ny wa nych czyn no ści, po zio mu kwa li fi ka cji, i cech
po ło że nia spo łecz ne go, cze go od zwier cie dle niem jest bar dziej roz cią gnię -
ta – w po rów na niu ze świa tem pra cy fi zycz nej – hie rar chia dy stan sów. Brak
sy me trii po obu stro nach te go po dzia łu uza sad nia po słu gi wa nie się w ana -
li zach od wo łu ją cych się do naj ogól niej szych po dzia łów dwie ma ka te go ria -
mi pra cow ni ków umy sło wych (np. in te li gen cja i pra cow ni cy umy sło wi niż -
sze go szcze bla) i za li cza nie wszyst kich pra cow ni ków fi zycz nych do jed ne -
go seg men tu. Nie jest to jed nak sy tu acja opty mal na i – na szym zda niem
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– le piej po słu gi wać się kla sy fi ka cją, w któ rej obok dwóch ka te go rii pra cow -
ni ków umy sło wych funk cjo nu ją dwie ka te go rie pra cow ni ków fi zycz nych
(nie li cząc ka te go rii rol ni ków).

7.5 Za sto so wa nie SKZ w ba da niach opi nii i ryn ku – ESO MAR
So cial Gra de

W ba da niach ryn ku i opi nii pu blicz nej naj czę ściej sto so wa nym na rzę -
dziem ko do wa nia za wo dów jest ESO MAR So cial Gra de, czy li sche mat Gra da -
cja Spo łecz na (ESO MAR 1997). Ma jąc to na uwa dze przed sta wi my obec nie
za sa dy przej ścia z naj bar dziej szcze gó ło we go po zio mu SKZ na sche mat Gra -
da cji Spo łecz nej. SKZ, któ ry wy da je się być naj bar dziej traf nym na rzę dziem
iden ty fi ka cji usy tu owa nia w struk tu rze spo łecz nej, je że li cho dzi o Pol skę, po -
wi nien być rów nież wy ko rzy sty wa ny przez ba da czy ryn ku i po staw.

Przy po mnij my, że sche mat Gradacji – re ko men do wa ny przez Eu ro pej -
ską Or ga ni za cję Ba da czy Ryn ku i Opi nii Pu blicz nej (ESO MAR) – znaj du je
sze ro kie za sto so wa nie nie tyl ko w ba da niach ko mer cyj nych. Dru gim po -
lem je go za sto so wa nia są przed się wzię cia re ali zo wa ne dla po trzeb Unii Eu -
ro pej skiej, głów nie w ra mach mię dzy na ro do we go ba da nia Eu ro ba ro metr.
Sche mat Gra da cji Spo łecz nej jest su ma rycz nym wskaź ni kiem kon stru owa -
nym na po dsta wie trzech zmien nych: przy na leż no ści za wo do wej gło wy ro -
dzi ny, po zio mu je go/jej wy kształ ce nia i za sob no ści ma te rial nej go spo dar -
stwa do mo we go, mie rzo ne go po sia da niem okre ślo ne go ze sta wu dóbr.
Twór cy Gra da cji wy cho dzą z za ło że nia, że rów no cze sne po łą cze nie tych
cech po zwa la zi den ty fi ko wać po zy cję spo łecz ną jed no stek. 

Wskaź ni kiem wy kształ ce nia jest tzw. koń co wy wiek ukoń cze nia na uki
(Ter mi nal Edu ca tio nal Age), ko do wa ny w po sta ci kil ku ka te go rii. W wer sji
re ko men do wa nej przez ESO MAR jest ich 6: 13 i mniej lat, 14, 15–16, 17–20,
21 i po wy żej. Je że li cho dzi o ze staw dóbr ma te rial nych, to obej mu je on 10
po zy cji, któ re mo gą pod le gać wy mia nie na in ne, w sy tu acji, gdy wcho dzą
do po wszech ne go użyt ku i prze sta ją być istot ny mi wy znacz ni ka mi po zy cji
spo łecz nej. Ak tu al ny ko szyk dóbr obej mu je: ko lo ro wy te le wi zor, wi deo od -
twa rzacz, ka me rę wi deo, 2 i wię cej sa mo cho dów, apa rat fo to gra ficz ny ze
sta ty wem, kom pu ter, wier tar kę elek trycz ną, za mra żar kę, ra dio z ze ga rem,
dru gi dom lub dom (miesz ka nie) let ni. Do sche ma tu Gra da cji wpro wa dza
się je w po dzia le na 5 ka te go rii; pierwsza ka te go ria obej mu je go spo dar stwa
z jed nym do brem, dru ga – z co naj wy żej dwo ma itd. koń cząc na po sia da -
niu pię ciu dóbr i po wy żej.

Naj istot niej sze są in for ma cje do ty czą ce przy na leż no ści spo łecz no -za wo -
do wej głów ro dzin. W sche ma cie Gra da cji Spo łecz nej ko do wa ne są one
w po sta ci 16 na stę pu ją cych ka te go rii:
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1. Naj wyż sza ka dra kie row ni cza, dy rek to rzy i me ne dże ro wie kie ru ją cy
per so ne lem obej mu ją cym co naj mniej 6 pra cow ni ków. 

2. Sa moza trud nia ją cy się spe cja li ści (pro fes sions).
3. Spe cja li ści – pra cow ni cy na jem ni.
4. Naj wyż sza ka dra kie row ni cza, dy rek to rzy i me ne dże ro wie kie ru ją cy

per so ne lem obej mu ją cym naj wy żej 5 pra cow ni ków. 
5. Ka dra kie row ni cza śred nie go szcze bla i po zo sta li kie row ni cy, kie ru ją -

cy per so ne lem obej mu ją cym co naj mniej 6 pra cow ni ków. 
6. Ka dra kie row ni cza śred nie go szcze bla i po zo sta li kie row ni cy, kie ru ją -

cy per so ne lem obej mu ją cym najwyżej 5 pra cow ni ków. 
7. Wła ści cie le firm, spół ek, skle pów, rze mieśl ni cy i in ni wła ści cie le, za -

trud nia ją cy co naj mniej 6 pra cow ni ków. 
8. Pra cow ni cy umy sło wi na sta no wi skach, głów nie sta cjo nar nych (np.

pra cow ni cy biu ro wi).
9. Wła ści cie le firm, spół ek, skle pów, rze mieśl ni cy i in ni wła ści cie le, za -

trud nia ją cy 5 pra cow ni ków i mniej, oraz sa moza trud nia ją cy się wła ści cie le.
10. Stu den ci, ucznio wie.
11. Pra cow ni cy umy sło wi na sta no wi skach nie sta cjo nar nych i pra cow ni -

cy han dlu i usług. 
12. Rol ni cy, ry ba cy.
13. Go spo dy nie do mo we, oso by zaj mu ją ce się do mem.
14. Fi zycz ni pra cow ni cy nad zo ru i ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni (w tym

ro bot ni cy rol ni).
15. In ni ro bot ni cy – nie wy kwa li fi ko wa ni.
16. Eme ry ci, ren ci ści, nie zdol ni do pra cy z po wo du cho ro by, bez ro bot -

ni lub oso by cza so wo nie pra cu ją ce.
W sy tu acji, gdy Gra da cja Sta tu su jest obo wią zu ją cym stan dar dem, naj -

istot niej szym za da niem jest do ko na nie tak traf ne go przy pi sa nia re spon -
den tów do 16 ka te go rii, jak to jest tyl ko moż li we. Na le ży pod kre ślić, że
ESO MAR nie da je żad nych wska zó wek dotyczących szcze gó ło wej kla sy fi -
ka cji za wo dów, któ ra mo gła by sta no wić pod sta wę alo ka cji do wy od ręb nio -
nych w ten spo sób seg men tów struk tu ry spo łecz nej. Sta no wi to nie wąt pli -
we ogra ni cze nie traf no ści i rze tel no ści te go sche ma tu, ja ko że oso by ko du -
ją ce mu szą do ko ny wać ar bi tral nych i in tu icyj nych wy bo rów, opie ra jąc się
na nie po rów ny wal nych kry te riach. Za sto so wa nie SKZ -2007 stwa rza moż li -
wość prze zwy cię że nia te go man ka men tu. Za łącz nik 7.3 do te go roz dzia łu
za wie ra za sa dy przej ścia z czte ro cy fro we go ko du SKZ na 16 ka te go rii, bę -
dą cych kom po nen tem Gra da cji Sta tu su dla przy kła do we go zbio ru da nych. 

Fi nal ny sche mat Gra da cji Sta tu su obej mu je 6 „klas”, utwo rzo nych ze
skrzy żo wa nia 16 ka te go rii spo łecz no -za wo do wych z 6 ka te go ria mi wy -
kształ ce nia i 5 ka te go ria mi sta tu su ma te rial ne go. Wy mień my je, bez po -
dawa nia do kład nych za sad kon stru owa nia trój wy mia ro wej ta be li 16*6*5
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– zawie ra je m.in. cy to wa na pu bli ka cja (ESO MAR 1997). Ze staw 6 klas obej -
mu je na stę pu ją ce ka te go rie.

A. Naj wyż sza ka dra kie row ni cza i spe cja li ści z wy so kim wy kształ ce niem
(well -edu ca ted).

B. Śred nia ka dra kie row ni cza z wy so kim wy kształ ce niem.
C1. Pra cow ni cy umy sło wi, ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni i wła ści cie le

z wy so kim wy kształ ce niem.
C2. Pra cow ni cy umy sło wi, wła ści cie le i ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni ze

śred nim wy kształ ce niem.
D. Pra cow ni cy umy sło wi i drob ni wła ści cie le z naj niż szym wy kształ ce -

niem (po or ly edu ca ted), ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni i ro bot ni cy nie wy kwa -
li fi ko wa ni z niż szym wy kształ ce niem (less well edu ca ted).

E. Ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni, ro bot ni cy nie wy kwa li fi ko wa ni, drob ni
wła ści cie le i rol ni cy z naj niż szym wy kształ ce niem (ve ry po or ly edu ca ted).

7.6 Pod su mo wa nie

Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów 2006 jest przede wszyst kim sche ma tem
kla sy fi ko wa nia in for ma cji, do ty czą cych sy tu acji za wo do wej jed no stek. In for -
ma cje te za ko do wa ne są w po sta ci 399 ka te go rii. Po słu że nie się Spo łecz ną
Kla sy fi ka cją Za wo dów ja ko na rzę dziem ope ra cjo na li za cji usy tu owa nia
w struk tu rze spo łecz nej wy ma ga przej ścia z te go szcze gó ło we go po zio mu
na po ziom ogól niej szych ka te go rii, któ re po win ny od zwier cie dlać zna czą ce
ukła dy ba rier i dy stan sów spo łecz nych. W roz dzia le tym po ka za li śmy, jak
moż na przejść z po zio mu kil ku set ko dów SKZ -2007 na po ziom waż nych so -
cjo lo gicz nie seg men tów struk tu ry spo łecz nej. Przed sta wio ny tu sche mat 14
ka te go rii speł nia – wy ma ga ny w od nie sie niu do każ de go wskaź ni ka – wa ru -
nek po łą cze nia prze sła nek teo re tycz nych i em pi rycz nej traf no ści. Re ko men -
du je my go ja ko na rzę dzie ope ra cjo na li za cji usy tu owa nia jed no stek w struk -
tu rze spo łecz nej, któ re moż na do łą czać do do wol ne go zbio ru da nych, za wie -
ra ją cych in for ma cje za ko do wa ne we dług Spo łecz nej Kla sy fi ka cji Za wo dów. 

Dru ga re ko men da cja do ty czy moż li wo ści za sto so wa nia SKZ -2007 w ba -
da niach ryn ku i opi nii pu blicz nej. W ostat niej czę ści te go roz dzia łu wska za -
li śmy, jak przejść z naj bar dziej szcze gó ło we go po zio mu SKZ na kla sy fi ka -
cję funk cjo nu ją cą w ba da niach ryn ko wych i opi nii pu blicz nej pod na zwą
ESO MAR So cial Gra de. Sche mat Gra da cji Spo łecz nej jest su ma rycz nym
wskaź ni kiem kon stru owa nym na pod sta wie trzech zmien nych: 16 ka te go -
rii spo łecz no -za wo do wych, po zio mu wy kształ ce nia i sta tu su ma te rial ne go.
Je że li cho dzi o za sa dy ko do wa nia re spon den tów do ka te go rii za wo do -
wych, re ko men du je my po słu gi wa nie się w tym ce lu SKZ -2007. Do tych cza -
so wy sys tem ko do wa nia przy na leż no ści spo łecz no -za wo do wej ob cią żo ny
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jest błę da mi, wy ni ka ją cy mi z ko niecz no ści po dej mo wa nia przez ko de rów
ar bi tral nych i nie jed no znacz nych de cy zji. 

Po ni żej – w za łącz ni ku 7.2 – przed sta wio ny zo stał (w ję zy ku SPSS) za pis
przej ścia z naj niż sze go po zio mu ka te go rii SKZ -2007 na 14 i na 6 ka te go rii,
któ re moż na (jak wska zy wa ły by wy ni ki ana liz) in ter pre to wać ja ko od -
zwier cie dle nie naj istot niej szych seg men tów struk tu ry spo łecz nej. W za łącz -
ni ku 7.3 za miesz cza my ana lo gicz ny za pis przej ścia z SKZ na sche mat Spo -
łecz nej Gra da cji. 

Po le ce nia te po zwa la ją na do łą cze nie tych ko dów do do wol ne go zbio -
ru da nych, w któ rym są in for ma cje o za wo dzie, za ko do wa ne we dług SKZ -
2007. Do ty czy to wszyst kich za wo dów re spon den ta, jak i in nych za wo dów
w za leż no ści od ce lu ana liz. W ba da niach so cjo lo gicz nych są to naj czę ściej
za wo dy ro dzi ców, mał żon ka, ro dzeń stwa i bli skich zna jo mych. 
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Za łącz nik 7.1

Jest to plik in struk cji za pi sa ny w ję zy ku SPSS, któ rym po słu ży li śmy się
do po gru po wa nia szcze gó ło wych ka te go rii SKZ (kod czterocy fro wy) w 37
ka te go rii za sto so wa nych w ana li zie ko re spon den cji. Jest to re kod zmien -
nych z okre ślo ne go zbio ru da nych, a mia no wi cie z ba da nia Eu ro pej ski Son -
daż Spo łecz ny zre ali zo wa ne go w 2004 ro ku przez In sty tut Fi lo zo fii i So cjo -
lo gii PAN na ogól no pol skiej pró bie do ro słej lud no ści. W ESS -2004 zmien na
RE SP SKZ iden ty fi ku je przy na leż ność za wo do wą re spon den ta za ko do wa ną
we dług SKZ. Z ko lei OJC SKZ I MALZ SKZ iden ty fi ku ją przy na leż ność za wo -
do wą oj ca re spon den ta i mał żon ka re spon den ta. Zmien ne te zre ko do wa li -
śmy na 3 no we zmien ne: „ZA WO D37, „ZA WOJ C37” i „ZA WMA L37”. Wy ni ki
tych ana liz przed stawio ne są w ta be li 7.1. Na le ży zwró cić uwa gę, że re kod
nie obej mu je wszyst kich szcze gó ło wych ka te go rii SKZ (nie jest wy czer pu -
ją cy), po nie waż struk tu ra za wo do wa ana li zo wa nej zbio ro wo ści nie ob ję ła
swym za kre sem wszyst kich moż li wych ko dów.

COM PU TE ZA WO D37=RE SP SKZ.
COM PU TE ZA WOJ C37=OJC SKZ.
COM PU TE ZA WMA L37=MALZ SKZ.

RE CO DE ZA WO D37 ZA WOJ C37 ZA WMA L37 (1 thru 0162=1) (0200 thru
0235=2) (0280=2) (0270 thru 0272=2) (0240 thru 0262=3) (1131 thru
1132=3) (1151=3) (1171 thru 1172=3) (3111=3) (0281 thru 0283=4) (1210
thru 1215=4) (1182 thru 1183=4)
(2110 thru 2114=5) (2310 thru 2318=5) (2200 thru 2221=5) (4100 thru
4115=6)
(1000=8) (1100 thru 1119=7) (1130 thru 1134=7) (1120 thru 1129=8) (1140
thru 1149=8) (1150=8) (1152 thru 1159=8) (1160 thru 1165=8) (1167 thru
1169=8)
(1173 thru 1176=9) (1180 thru 1181=10) (1184 thru 1187=10)
(1200 thru 1209=10) (1216 thru 1237=10)(1166=10) (2000=11) (2120 thru
2146=11) (3140 thru 3144=11) (2320 thru 2334=12)(1135 thru 1136=13)
(3112 thru 3116=13) (3140 thru 3144=11) (3121 thru 3128=14) (3150 thru
3164=15) (3210 thru 3241=16)
(4000=17) (4120 thru 4199=17) (4400 thru 4421=17) (4200 thru 4223=18)
(4300 thru 4339=19) (4500 thru 4999=19) (5000=22) (5100 thru 5145=20)
(5150 thru 5152=36) (5300 thru 5339=36) (6300 thru 6319=36) (5200=22)
(5210 thru 5213=21) (5220 thru 5227=22),
(5230 thru 5236=23) (5240 thru 5249=24) (5250 thru 5255=25) (5290 thru
5294=25) (5260 thru 5264=26) (5270 thru 5276=27) (5281=24) (5282=24)
(5280=18) (5283 thru 5285=27)

262 Hen ryk Do mań ski



(6000=29) (6111=28) (6120 thru 6124=28) (6211 thru 6213=28)
(6112=29) (6113=29) (6216 thru 6219=29) (6210=29)(6264=29)
(6130 thru 6138=30) (6216 thru 6219=30) (6224 thru 6226=30) (6220 thru
6223=31)
(6140 thru 6142=32) (6260 thru 6263=32) (6230 thru 6251=33) 
(7000 thru 7999=37) (8000 thru 8110=34) (8111=34) (8112 thru 8213=34)
(8300 thru 8999=35) (9111=2) (9112=4) (9113=6) (9121=2) (9122=3)
(9123=6),
(9211=4) (9212 thru 9213=6) (9221=4) (9222=6) (EL SE=SY SMIS).

VA RIA BLE LA BELS ZA WO D37 ‘ZA WO D37’ZA WOJ C37‘ZA WO JC37’ 
ZA WMA L37 ‘ZA WMA L37’.

VA LUE LA BELS ZA WO D37 ZA WOJ C37 ZA WMA L37 
1 ‘po li ty cy’ 2 ‘dy rek to rzy mat.’ 3 ‘dy rek to rzy niemat.’ 4 ‘kier. inz.’ 5 ‘kier. tech.’ 
6 ‘kier. sprze daw cy’ 7 ‘naucz. ar ty sci’ 8 ‘na uk. praw ni cy, spec.’ 9 ‘le ka rze’
10 ‘in zy nie ro wie’11 ‘tech ni cy’ 12 ‘ad mi ni stra cja’ 13’na uczy cie le’ 14 ‘pie le -
gniar ki’ 15 ‘ma kle rzy’ 16 ‘biu ro wi’ 17 ‘sprze daw cy’ 
18 ‘prac. trans por tu’ 19 ‘fry zje rzy’ 20 ‘bry ga dzi sci’ 21 ‘gor ni cy’ 
22 ‘RWprzem. ciez ki’ 23 ‘RWbud’ 24 ‘RWprzem. prec’ 25 ‘RWprzem. chem’
26 ‘RWprzem. odziez’ 27 ‘RWtran sport’ 28’ RNprzem. ciez ki’ 29 ‘RNprzem -
lek ki’ 30 ‘RNdro go wi’ 31 ‘RNtransp. wewn’ 32 ‘sa ni ta riu sze’ 33 ‘do zor cy’
34 ‘wla sci cie le. mat’ 35 ‘wla sci cie le. nie mat’ 36 ‘Rrol ni’ 37 ‘Chlo pi’. 
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Za łącz nik 7.2

Za miesz czo ny po ni żej plik in struk cji dla SPSS jest przy kła dem przej ścia
ze szcze gó ło wych ka te go rii SKZ na 14 i 6 ka te go rii. In struk cje te mo gą być
za sto so wa ne do do wol ne go zbio ru da nych. Po dob nie jak w za łącz ni ku 7.1
przed sta wia my je dla zmien nych z ba da nia Eu ro pej ski Son daż Spo łecz ny
2004.

COM PU TE ZA WO D14=RE SP SKZ.

RE CO DE ZA WO D14 (1 thru 283=1),(1000 thru 1123=2), (1131 thru
1134=2), (1136=2),(1130=5),(1135=5), (1140 thru 1179=2),(1180 thru
1189=3),(1190 thru 1199=2), (1200 thru 1237=3),(1311 thru 1815=3),(2000
thru 2221=4), (2300 thru 2334=5),(3100 thru 3119=5),(3120 thru 3128=4),
(3130 thru 3132=5),(3140 thru 3144=4),(3150 thru 3164=5), (3200 thru
3214=6),(3220 thru 3221=5),(3230 thru 3240=6), (3241 thru 4999=7), (5000
thru 5145=8), (5150 thru 5152=11),(5200 thru 5284=8),(5285=11), (5290
thru 5294=8),(5300 thru 5332=11),(6000 thru 6225=9), (6230 thru 6299=10), 
(6300 thru 6313=11),(7000 thru 7999=12), (8000 thru 8110=13),(8111=12), 
(8112 thru 8999=13),
(9111=1),(9112=3),(9113=7),(9121=1),(9122=3),(9123=7), (9211=3),(9212
thru 9213=7),(9221=3),(9222=7),(EL SE=SY SMIS).

VA RIA BLE LA BELS ZA WO D14 ‘ZA WOD RE SPON DEN TA 14 GRUP’.
VA LUE LA BELS ZA WO D14 
1 ‘wyższe kadry kierownicze’ 
2 ‘in te li gen cja nie tech nicz na’ 
3 ‘in te li gen cja tech nicz na’ 
4 ‘tech ni cy’
5 ‘ad mi ni stra cja śred nie go szcze bla’ 
6 ‘pra cow ni cy biu ro wi’
7 ‘pra cow ni cy han dlu i usług’ 
8 ‘bry ga dzi ści’
9 ‘ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni’
10 ‘ro bot ni cy do prac prostych’
11 ‘nie wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy usług’
12 ‘ro bot ni cy rol ni’ 
13 ‘wła ści cie le go spo darstw’
14 ‘wła ści cie le firm’.

COM PU TE ZA WO D6=ZA WO D14.
RE CO DE ZA WO D6 (1 thru 3=1), (4 thru 7=2), (8 thru 9=3),(10 thru 11=4),
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(12 thru 13=5), (14=6),(EL SE=SY SMIS).
VA RIA BLE LA BELS ZA WO D6 ‘ZA WOD RE SPON DEN TA 6 GRUP’.
VA LUE LA BELS ZA WO D6 
1 ‘in te li gen cja’
2 ‘po zo sta li umy slo wi’
3 ‘ro bot ni cy  wy kwa li fi ko wa ni’
4 ‘ro bot ni cy nie wy kwa li fi ko wa ni’ 
5 ‘rol ni cy’ 
6 ‘wla sci cie le firm’.
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Za łącz nik 7.3

Jest to plik in struk cji za pi sa ny w ję zy ku SPSS, któ rym po słu ży li śmy się
do po gru po wa nia szcze gó ło wych ka te go rii SKZ -2007 w 16 ka te go rii spo -
łecz no -za wo do wych sto so wa nych do kon struk cji wskaź ni ka Gra da cji Spo -
łecz nej we dług stan dar du ESO MAR. Do wy od ręb nie nia tych ka te go rii po -
trzeb ne są 3 zmien ne: (i) 4-cy fro wy kod SKZ -2007, (ii) licz ba nad zo ro wa -
nych pra cow ni ków – na zy wa my ją S (sta no wi sko), (ii) fakt by cia wła ści cie -
lem W (1=tak, 0=nie). 

com pu te gra d16=-1.
if (((skz>=0 and skz<=296) or skz=312) and s>=6) gra d16=1. 
if (((skz>=1100 and skz<=1134) or (skz>=1140 and skz<=1249)) and w=1)
gra d16=2. 
if (((skz>=1100 and skz<=1134) or (skz>=1140 and skz<=1249)) and w=0)
gra d16=3. 
if (((skz>=0 and skz<=296) or skz=312) and s<=5) gra d16=4. 
if ((skz=300 or skz=310 or skz=311 or (skz>=313 and skz<=340)) and s>=6)
gra d16=5. 
if ((skz=300 or skz=310 or skz=311 or (skz>=313 and skz<=340)) and s<=5)
gra d16=6. 
if ((skz>=8000 and skz<=8610) and s>=6) gra d16=7. 
if ((skz>=1135 and skz<=1136) or (skz>=2000 and skz<=2339) or
(skz>=3000 and skz<=3151) or skz=3154 or (skz>=3160 and skz<=3170) 

or (skz>=3200 and skz<=3241) or (skz>=3300 and skz<=3330)) gra d16=8. 
if ((skz>=8000 and skz<=8610) and s<=5) gra d16=9. 
if (skz=9910) gra d16=10. 
if ((skz>=3152 and skz<=3153) or (skz>=3155 and skz<=3159) or
(skz>=3400 and skz<=4612)) gra d16=11. 
if (skz>=7000 and skz<=7310) gra d16=12. 
if (skz=9940) gra d16=13.
if (skz>=5000 and skz<=5332) gra d16=14. 
if (skz>=6000 and skz<=6459) gra d16=15. 
if (skz=9920 or skz=9930) gra d16=16. 

mis val gra d16 (-1).

Val lab gra d16
-1 ‘Brak in for ma cji’
1 ‘Naj wyż sza ka dra kie rown, co naj mniej 6 pra cown.’
2 ‘Sa mo -za trud nia ją cy się spe cja li ści’
3 ‘Spe cja li ści – pra cow ni cy na jem ni’
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4 ‘Naj wyż sza ka dra kie rown, co naj wy żej 5 pra cown.’
5 ‘Ka dra kie rown. śred nie go szcze bla co naj mniej 6 pra cown.’
6 ‘Ka dra kie rown. śred nie go szcze bla co naj wy żej 5 pra cown.’
7 ‘Wła ści cie le firm, skle pów, rze mieśl ni cy co najm. 6 pra cown.’ 
8 ‘Pra cow ni cy umy sło wi na sta no wi skach glow nie sta cjo nar nych’
9 ‘Wła ści cie le firm, skle pów, rze mieśl ni cy co najw. 5 pra cown.’ 
10 ‘Stu den ci, ucznio wie’
11 ‘Pra cow ni cy umy sło wi na sta no wi skach nie sta cjo nar nych’ 
12 ‘Rol ni cy, ry ba cy’
13 ‘Oso by zaj mu ją ce się do mem’
14 ‘Fi zycz ni pra cow ni cy nad zo ru i ro botn. wy kwa li fi ko wa ni ‘
15 ‘In ni ro bot ni cy – nie wy kwa li fi ko wa ni’
16 ‘Eme ry ci, renc. bez rob. oso by niepr. z po wo du cho ro by itd.’ 

exe.
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Aneks 1. 

SPO ŁECZ NA KLA SY FI KA CJA 
ZA WO DÓW 2007

0000 NAJ WYŻ SI URZĘD NI CY PAŃ STWO WI, KIE ROW NIC TWO OR GA NI ZA CJI, DY REK -
TO RZY PRZED SIĘ BIORSTW, ME NE DŻE RO WIE 

0100 KIE ROW NI CY CEN TRAL NEJ I TE RE NO WEJ AD MI NI STRA CJI PAŃ STWO WEJ, SA -
MO RZĄ DO WEJ, OR GA NI ZA CJI SPO ŁECZ NYCH I PO LI TYCZ NYCH 

0110 Wyż sze ka dry kie row ni cze w ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej 
0111 Wyż sze ka dry kie row ni cze w ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej

na szcze blu cen tral nym i wo je wódz kim 
pre mie rzy i wi ce pre mie rzy, pre ze si i wi ce pre ze si Ra dy Mi ni strów, mi ni stro wie, wi ce mi ni stro -
wie, pod se kre tarz sta nu; peł no moc ni cy, de le ga ci i ko mi sa rze rzą du, ku rie rzy dy plo ma tycz ni;
prze wod ni czą cy i wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Pań stwa; szef Urzę du Ra dy Mi ni strów; dy rek to -
rzy i ich za stęp cy, pre ze si i wi ce pre ze si urzę dów cen tral nych (np. GUS, CUP, NBP, NIK); po -
słowie (po seł), se na to ro wie, mar szał ko wie Sej mu; kie row ni cy pla có wek dy plo ma tycz nych,
kon su lar nych, am ba sa do ro wie, kon su lo wie i wi ce kon su lo wie, at ta che; na czel ni cy: wię zien -
nic twa, stra ży po żar nej, po li cji, mi li cji w ska li ogól no pol skiej; dy rek to rzy i oso by kie ru ją ce we -
wnętrz ny mi jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi urzę dów cen tral nych na szcze blu de par ta men tu,
biu ra, ze spo łu; me ry to rycz ni po moc ni cy człon ków kie row nic twa urzę dów cen tral nych; rad cy
i do rad cy: pre mie ra i wi ce pre mie ra, pre ze sa i wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów, mi ni stra i wi ce mi -
ni stra lub pre ze sa cen tral ne go urzę du; rad cy am ba sad; kie row nic two ad mi ni stra cji te re no wej
i wy mia ru spra wie dli wo ści, wo je wo do wie, pre zy den ci miast wo je wódz kich oraz ich za stęp cy;
prze wod ni czą cy i wi ce prze wod ni czą cy, se kre ta rze Pre zy diów Wo je wódz kich Rad Na ro do -
wych, dy rek to rzy wy dzia łów urzę dów wo je wódz kich i Rad Na ro do wych i ich za stęp cy, rad ni
kie row ni cy i ich za stęp cy wo je wódz kich jed no stek urzę dów cen tral nych, np. Wo je wódz kie go
Urzę du Sta ty stycz ne go 

0112 Wyż sze ka dry kie row ni cze w ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej szcze -
bla te re no we go – po wia tów, miast, gmin 
kie row nic two ad mi ni stra cji te re no wej i wy mia ru spra wie dli wo ści na szcze blu po wia tów,
miast i gmin; na czel ni cy miast, dziel nic i gmin, na czel ni cy urzę dów mia sta i gmi ny, bur mi -
strzo wie miast i dziel nic oraz ich za stęp cy, soł ty si, rad ni prze wod ni czą cy Pre zy diów Miej skich,
Dziel ni co wych, Po wia to wych i Gmin nych Rad Na ro do wych, ich za stęp cy; kie row ni cy Urzę -
dów Sta nu Cy wil ne go; pre ze si i wi ce pre ze si Są dów Po wia to wych, Miej skich i Gmin nych, pro -
ku ra to rzy i za stęp cy pro ku ra to rów po wia to wych i miej skich, pre ze si i wi ce pre ze si są dów re jo -
no wych, pro ku ra to rzy i za stęp cy kie row ni ków re jo nów pro ku ra tor skich 



0170 Kie row nic two par tii po li tycz nych i or ga ni za cji spo łecz nych 
0171 Kie row nic two par tii po li tycz nych i or ga ni za cji spo łecz nych na szcze blu cen tral -

nym i wo je wódz kim 
prze wod ni czą cy, pre ze si, kie row ni cy i se kre ta rze par tii po li tycz nych, or ga ni za cji mło dzie żo -
wych, stu denc kich oraz or ga ni za cji spo łecz nych na szcze blu cen tral nym i wo je wódz kim; le -
ade rzy (li de rzy), prze wod ni czą cy i wi ce prze wod ni czą cy; rzecz ni cy pra so wi, sze fo wie biur, kie -
row ni cy cen tral nych i wo je wódz kich or ga nów i we wnętrz nych jed no stek or ga ni za cyj nych
(wy dzia łów, od dzia łów, de par ta men tów) związ ków za wo do wych, cen tral związ ko wych, zrze -
szeń rze mieśl ni czych; cen tral nych i wo je wódz kich or ga nów or ga ni za cji spo łecz nych i uży -
tecz no ści pu blicz nej (np. PCK, LOP, LOK, LK, TONZ, TPD, PTTK, ZBO WiD); se kre ta rze KC by -
łej PZPR oraz kie row ni cy wy dzia łów lub jed no stek rów no rzęd nych w KC PZPR; se kre ta rze KW
PZPR oraz kie row ni cy wy dzia łów lub jed no stek rów no rzęd nych w KW PZPR (tak że SD, ZSL) 

0172 Kie row nic two par tii po li tycz nych oraz or ga ni za cji spo łecz nych szcze bla te re no -
we go – po wia tów, miast, gmin 
prze wod ni czą cy, pre ze si, kie row ni cy i se kre ta rze jed no stek or ga ni za cyj nych par tii po li tycz -
nych, or ga ni za cji mło dzie żo wych, stu denc kich oraz or ga ni za cji spo łecz nych na szcze blu
miast, dziel nic, po wia tów i gmin; kie row ni cy, pre ze si, prze wod ni czą cy i se kre ta rze miej skich,
po wia to wych, dziel ni co wych i gmin nych or ga ni za cji uży tecz no ści pu blicz nej (np. PCK, LOP,
LOK, LK, TONZ, TPD, PTTK, ZBO WiD) oraz związ ków za wo do wych; se kre ta rze KM, KD, KG,
KZ (KP) by łych PZPR, ZSL i SD na szcze blu miast, dziel nic i gmin, kie row ni cy wy dzia łów lub
jed no stek rów no rzęd nych tych szcze bli 

0180 Wyż sze ka dry woj ska i po li cji 
wy żsi ofi ce ro wie i do wód cy szta bów i ro dza jów wojsk; do wód cy jed no stek woj sko wych; ge ne -
ra ło wie, wy żsi ofi ce ro wie w woj sku – od ma jo ra wzwyż: ma jor, pod puł kow nik, puł kow nik, ge -
ne rał bry ga dy, ge ne rał dy wi zji, ge ne rał bro ni, ge ne rał ar mii, ko man dor pod po rucz nik, ko -
man dor po rucz nik, ko man dor, kontr ad mi rał, wi cead mi rał, ad mi rał, mar sza łek; ko men dan ci
i za stęp cy cen tral nych i wo je wódz kich jed no stek po li cji, mi li cji (MO) ko men dan ci i ich za stęp -
cy ko mend po li cji, mi li cji (MO) – miast, dziel nic i gmin wy żsi ofi ce ro wie mi li cji, po li cji i MSW
– od ma jo ra wzwyż 

0200 ME NE DŻE RO WIE I KIE ROW NI CY ZA KŁA DÓW PRA CY 
0290 Wyż sze ka dry me ne dżer skie 
0291 Wyż sze ka dry me ne dżer skie firm pro duk cyj nych i usług go spo dar czych – dy rek -

to rzy, pre ze si, człon ko wie za rzą dów i rad nad zor czych or ga ni za cji go spo dar -
czych 
dy rek to rzy na czel ni, pre ze si i kie row ni cy zjed no czeń, cen tral nych za rzą dów, zrze szeń przed -
się biorstw, kom bi na tów, okrę gów ko lei pań stwo wych (ko lej), cen tral nych spół dziel ni, związ -
ków spół dziel ni dy rek to rzy na czel ni, pre ze si i kie row ni cy cen tral nych ośrod ków, cen tral nych
biur, cen tral han dlo wych, cen tral nych skład nic dy rek to rzy na czel ni, pre ze si spół ek i kie row -
ni cy przed się biorstw prze my sło wych, gór ni czych, bu dow la nych i trans por to wych; dy rek to rzy
ds. pro duk cyj nych, tech nicz nych, eko no micz nych, han dlo wych i in ni za stęp cy dy rek to rów
na czel nych w wy mie nio nych ro dza jach przed się biorstw; dy rek to rzy dzia łów sprze da ży, mar -
ke tin gu, pro mo cji, dy rek to rzy dzia łów re kla my, kon tak tów z klien ta mi, ogło sze nio wych, ka -
dra kie row ni cza śred nich i ma łych za kła dów pra cy, za rząd cy ko mi sa rycz ni przed się bior stwa
dy rek to rzy na czel ni, pre ze si spół ek i kie row ni cy przed się biorstw prze my sło wych, gór ni czych,
bu dow la nych i trans por to wych; dy rek to rzy ds. pro duk cyj nych, tech nicz nych, eko no micz -
nych, han dlo wych i in ni za stęp cy dy rek to rów na czel nych; dy rek to rzy dzia łów sprze da ży, mar -
ke tin gu, pro mo cji, dy rek to rzy dzia łów re kla my, kon tak tów z klien ta mi, ogło sze nio wych. pre -
ze si i kie row ni cy spół dziel ni; dy rek to rzy, kie row ni cy i ich za stęp cy do mów to wa ro wych dy rek -
to rzy, pre ze si spół ek i kie row ni cy po zo sta łych za kła dów; dy rek to rzy, pre ze si i kie row ni cy ban -
ków oraz wo je wódz kich i miej skich od dzia łów ban ków dy rek to rzy na czel ni i ich za stęp cy
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– klu czy i kom bi na tów go spo darstw rol nych, ho dow la nych, ogrod ni czych i le śnych dy rek to -
rzy na czel ni, pre ze si i ich za stęp cy pań stwo wych lub spół dziel czych go spo darstw rol nych, ho -
dow la nych, ogrod ni czych i le śnych, sta cji ho dow li ro ślin, spół dziel ni mle czar skich; dy rek to rzy
spół dziel ni kó łek rol ni czych; nad le śni czo wie; dy rek to rzy na czel ni świad czą cych usłu gi w za -
kre sie my śli stwa; kie row ni cy za kła du rol ne go 

0292 Dy rek to rzy i kie row ni cy w in sty tu cjach cen tral nych i in sty tu cjach szcze gól ne go
zna cze nia w na uce, kul tu rze, oświa cie, służ bie zdro wia i in nych in sty tu cjach ży -
cia pu blicz ne go 
Ka dra kie row ni cza in sty tu cji na uko wych oraz in sty tu cji oświa to wych śred nie go szcze bla rek -
to rzy i pro rek to rzy wyż szych uczel ni; dzie ka ni i pro dzie ka ni; dy rek to rzy in sty tu tów na uko -
wych dy rek to rzy szkół po ma tu ral nych, szkół śred nich: li ce ów ogól no kształ cą cych, tech ni ków
i li ce ów za wo do wych – tak że na ucza nia spe cjal ne go – dla upo śle dzo nych fi zycz nie, dla upo -
śle dzo nych umy sło wo; ka dra kie row ni cza in sty tu cji kul tu ry; dy rek to rzy i kie row ni cy du żych
bi blio tek pu blicz nych; dy rek to rzy ar chi wów i mu ze ów; dy rek to rzy, pre ze si i kie row ni cy te -
atrów, oper, ope re tek, ba le tów, fil har mo nii i przed się biorstw es tra do wych; kie row ni cy ze spo -
łów mu zycz nych, ba le tów, ze spo łów ar ty stycz nych, dzia łów mu zycz nych, kie row ni cy ar ty -
stycz ni; re dak to rzy na czel ni cza so pism, dzien ni ków, ty go dni ków, mie sięcz ni ków, ma ga zy -
nów, agen cji pra so wych, ra dio wych i te le wi zyj nych; ka dra kie row ni cza in sty tu cji zdro wia
i opie ki spo łecz nej; dy rek to rzy przy chod ni, kli nik i szpi ta li; dy rek to rzy sa na to riów, sta cji sa ni -
tar no -epi de mio lo gicz nych i in nych in sty tu cji zdro wia; dy rek to rzy in sty tu cji opie ki spo łecz nej 

0293 Dy rek to rzy i kie row ni cy lo kal nych jed no stek or ga ni za cyj nych w kul tu rze,
oświa cie, służ bie zdro wia i in nych dzie dzi nach ży cia pu blicz ne go 
ka dra kie row ni cza in sty tu cji kul tu ry szcze bla gmin ne go, po wia to we go i miej skie go; dy rek to rzy
i kie row ni cy gmin nych, po wia to wych i miej skich bi blio tek pu blicz nych; dy rek to rzy ar chi wów
i mu ze ów; dy rek to rzy, pre ze si i kie row ni cy te atrów, sal wi do wi sko wych, przed się biorstw es tra -
do wych; re dak to rzy na czel ni cza so pism, dzien ni ków, ty go dni ków, mie sięcz ni ków po wia to -
wych i lo kal nych, re gio nal nych i lo kal nych sta cji ra dio wych, ra dio wę złów; dy rek to rzy, kie row -
ni cy: szkół (w szko le) pod sta wo wych, gim na zjów, za sad ni czych za wo do wych (tak że na ucza -
nia spe cjal ne go – dla upo śle dzo nych fi zycz nie, dla upo śle dzo nych umy sło wo), przy spo so bie nia
rol ni cze go, szkół mi strzów, mło dzie żo wych do mów kul tu ry, za kła dów po praw czych, wy cho -
waw czych, schro nisk dla nie let nich, kur sów; dy rek to rzy, kie row ni cy przed szko li (tak że na -
ucza nia spe cjal ne go – dla upo śle dzo nych fi zycz nie, dla upo śle dzo nych umy sło wo), burs, do -
mów dziec ka, do mów har ce rza, in ter na tów, żłob ków, świe tlic szkol nych, ogród ków jor da now -
skich, pla ców za baw, ba se nów ką pie lo wych, ką pie lisk, klu bów, sta dio nów, dzia łów do mu kul -
tu ry, ośrod ków tu ry stycz no -wy po czyn ko wych, tu ry stycz nych do mów noc le go wych, warsz ta -
tów szkol nych kie row ni cy am bu la to riów, od dzia łów (np. ane ste zjo lo gii, ra dio te ra pii, hi gie ny
pra cy); kie row ni cy od dzia łów ga bi ne tu le kar skie go, den ty stycz ne go, izby po ro do wej, ko lum ny
sa ni tar no -epi de mio lo gicz nej, przy chod ni le kar skich, sto ma to lo gicz nych, ośrod ków zdro wia,
po rad ni przy szpi tal nych, spe cja li stycz nych; kie row ni cy sta cji po go to wia ra tun ko we go, sta cji sa -
ni tar no -epi de mio lo gicz nych, spół dziel ni le kar skich; or dy na to rzy od dzia łów szpi ta li, sa na to -
riów; kie row ni cy ap tek i punk tów ap tecz nych kie row ni cy la bo ra to riów me dycz nych (ana li -
tycz nych, kon tro l nych), pra cow ni fi zy ko te ra peu tycz nych, pro te zow ni den ty stycz nych; in spek -
to rzy sa ni tar ni; kie row ni cy lecz nic zwie rząt (we te ry na rze); kie row ni cy przy chod ni i punk tów
we te ry na ryj nych 

0294 Dy rek to rzy i kie row ni cy w ad mi ni stra cji cen tral nej, wo je wódz kiej i te re no wej 
ka dra kie row ni cza ad mi ni stra cji cen tral nej, wo je wódz kiej i te re no wej – miast, po wia tów,
gmin; dy rek to rzy i kie row ni cy eko no micz ni i fi nan so wo -księ go wi w urzę dach cen tral nych
– mi ni ster stwach, zjed no cze niach, zrze sze niach, związ kach spół dziel ni; kie row ni cy ad mi ni -
stra cyj no -go spo dar czy, trans por tu i ma ga zy no wa nia, głów ni księ go wi in ni kie row ni cy naj -
wyż sze go szcze bla wy mie nio nych urzę dów; kie row ni cy de par ta men tów, dzia łów, pio nów,
sek cji itp. 
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0295 Głów ni i na czel ni sze fo wie w fir mach prze my sło wych i usług go spo dar czych 
głów ni in ży nie ro wie i kie row ni cy tech nicz ni; głów ni, na czel ni: in ży nie ro wie, spe cja li ści, kon -
struk to rzy, rze czo znaw cy, in spek to rzy, kon tro le rzy, dys po zy to rzy, pro jek tan ci, tech no lo dzy,
me cha ni cy, sze fo wie pro duk cji; głów ni spe cja li ści do spraw tech nicz nych kie row ni cy i na czel -
ni cy od dzia łów, wy dzia łów, ośrod ków: pro duk cyj nych, tech nicz nych, eks plo ata cyj nych, in we -
sty cji, kon tro li tech nicz nej; kie row ni cy ma szy now ni, od lew ni, wal cow ni, roz lew ni, mie szal ni,
roz dziel ni, na staw ni, pro to ty pow ni, wzor cow ni, warsz ta tów, po wie lar ni; kie row ni cy grup,
pra cow ni i re fe ra tów tech nicz nych, la bo ra to riów prze my sło wych itp.; na czel ni cy pa ro wo zow -
ni, lo ko mo ty wow ni; sze fo wie dzia łu użyt ko wa nia la su kie row ni cy od dzia łów, sek cji, ośrod -
ków za kła do wych: stu diów i pro jek tów, kon struk cyj no -pro jek to wych, wzor nic twa prze my sło -
we go, kre ślar skich 

0296 Wyż sze ka dry me ne dżer skie po zo sta łych in sty tu cji 
ka dra kie row ni cza i dy rek to rzy go spo darstw rol nych, ho dow la nych ogrod ni czych i le śnych;
ka pi ta no wie por tów oraz ka pi ta no wie stat ków i ża glow ców że glu gi wiel kiej (mor skiej, na mo -
rzu) – na okrę tach, ru do wę glow cach, kon te ne row cach, drob ni cow cach, ma sow cach, zbior ni -
kow cach, stat kach -prze twór niach), jach tów peł no mor skich na czel ni cy za rzą du ru chu i trak -
cji; na czel ni cy pa ro wo zow ni, lo ko mo ty wow ni 

0300 KIE ROW NI CY TECH NICZ NI I AD MI NI STRA CYJ NO -OR GA NI ZA CYJ NI 
0310 Kie row ni cy tech nicz ni 
0311 Kie row ni cy tech nicz ni w fir mach pro duk cyj nych 

kie row ni cy tech nicz ni na szcze blu in ży nie rów; kie row ni cy dzia łu, sek cji tech nicz nej; kie row -
ni cy tech nicz ni na sta no wi skach tech ni ków lub rów no rzęd nych kie row ni cy tech nicz ni, pro -
duk cyj ni i eks plo ata cyj ni nie skla sy fi ko wa ni gdzie in dziej; kie row ni cy ma lar ni; nad mi strzo wie
i mi strzo wie zmia no wi; nad mi strzo wie, nad szty ga rzy gór ni czy, mi strzo wie zmia no wi, maj -
stro wie zmia no wi, szty ga rzy zmia no wi, kie row ni cy zmia no wi; mi strzo wie w hut nic twie; kie -
row ni cy me cha ni za cji go spo darstw rol nych; po zo sta li mi strzo wie, maj stro wie, szty ga rzy, pra -
cow ni cy ko or dy nu ją cy pro ce sy pro duk cyj ne i nad zo ru ją cy pra cę ro bot ni ków, roz dziel cy ro bót 

0312 Kie row ni cy tech nicz ni w fir mach bu dow la nych 
kie row ni cy bu dów, obiek tów bu dow la nych, wy dzia łów bu dow la nych, baz sprzę tu 

0313 Kie row ni cy tech nicz ni w trans por cie 
ka pi ta no wie lot nic twa i kie row ni cy za łóg sa mo lo tów dy żur ni ru chu na sta cji PKP, PKS, PLL;
kon tro le rzy ru chu lot ni cze go, ope ra to rzy urzą dzeń kon tro li ru chu lot ni cze go, tech ni cy bez pie -
czeń stwa ru chu lot ni cze go; kie row ni cy po cią gu, am bu lan su pocz to we go; ka pi ta no wie – kie -
row ni cy stat ków że glu gi przy brzeż nej, rzecz nej i śród lą do wej (że glu gi ma łej), ża glow ców, ho -
low ni ków, pcha czy, jach tów, po dusz kow ca, pro mu, wo do lo tu, śli zga cza kie row ni cy ku trów
ry bac kich, ło dzi ry bac kiej, bar ki ry bac kiej, szy pro wie 

0320 Kie row ni cy or ga ni za cyj ni 
0321 Kie row ni cy dzia łów i re fe ra tów w ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej 

kie row ni cy wy dzia łów, dzia łów, sek cji w są dach i biu rach no ta rial nych; kie row ni cy biur no ta -
rial nych, rad od wo ław czych; kie row ni cy dzia łów i re fe ra tów w ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa -
mo rzą do wej; kie row ni cy za kła du zie le ni; or ga ni za to rzy dzia łal no ści w za kre sie ochro ny przy -
ro dy na szcze blu wo je wódz kim 

0322 Kie row ni cy ob słu gi fi nan so wej i go spo dar czej urzę dów i firm 
głów ni księ go wi w przed się bior stwach prze my sło wych, gór ni czych, bu dow la nych i trans por -
to wych; kie row ni cy eko no micz no -han dlo wi i fi nan so wo -księ go wi w przed się bior stwach prze -
my sło wych, bu dow la nych i trans por to wych; kie row ni cy za trud nie nia i płac (wy na gro dze -
nia); głów ni spe cja li ści ds. umów in we sty cyj nych; kie row ni cy ma ga zy no wa nia i trans por tu
oraz ad mi ni stra cyj no -go spo dar czy w przed się bior stwach prze my sło wych, bu dow la nych
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i trans por to wych; kie row ni cy dzia łu kadr kie row ni cy eko no micz no -han dlo wi i fi nan so wo -
-księ go wi w han dlu, usłu gach, ad mi ni stra cji pań stwo wej; kie row ni cy kadr, wy na gro dzeń,
płac, in we sty cji kie row ni cy ma ga zy no wa nia i trans por tu oraz ad mi ni stra cyj no -go spo dar czy
w han dlu, usłu gach, ad mi ni stra cji pań stwo wej; kie row ni cy ma ga zy now ni i eks pe dy cji; kie -
row ni cy i za stęp cy go spo dar stwa po moc ni cze go, dzia łu ro ślin ne go, zwie rzę ce go, do świad czal -
no -na uko we go, kół ka rol ni cze go, fer my (pszcze lar skiej, dro biu, li sów, no rek, nu trii) sa du,
pod sta cji sztucz nej in se mi na cji, szkół ki, tu czar ni, wy cho wal ni, żre bię ciar ni, za kła du tre nin go -
we go, go spo dar stwa wi kli niar skie go; rząd cy 

0323 Kie row ni cy sa mo dziel nych jed no stek or ga ni za cyj nych w han dlu i usłu gach 
kie row ni cy cen tral te le fo nicz nych, ra dio sta cji i urzę dów pocz to wych na czel ni cy urzę dów
pocz to wych; kie row ni cy: bi blio tek szkol nych, wy po ży czal ni ksią żek, dzia łów bi blio gra ficz -
nych bi blio tek, pra cow ni w mu ze ach, ar chi wach; spe cja li ści in for ma cji na uko wej i tech nicz -
nej; spe cja li ści usług biz ne so wych; kie row ni cy ad mi ni stra cyj ni do mów kul tu ry; kie row ni cy
skle pów i punk tów usłu go wych; kie row ni cy i ich za stęp cy do mów to wa ro wych, skle pów, dzia -
łów sprze da ży i sa mo dziel nych sto isk; kie row ni cy re stau ra cji, ka wiar ni kie row ni cy ba rów, bu -
fe tów, ja dło dal ni, sto łó wek, gar ma że rii, sa li kon sump cyj nej; sze fo wie kuch ni, kie row ni cy pro -
duk cji ga stro no micz nej; kie row ni cy punk tów sku pu: zbo ża, żyw ca, owo ców, su row ców wtór -
nych; kie row ni cy tar go wisk, ba za rów; kie row ni cy punk tów usłu go wych; na pra wy sprzę tu do -
mo we go, za kła du fry zjer skie go, wy po ży czal ni sprzę tu, ki na i in nych te go ty pu 

0340 Kie row ni cy dzia łów i re fe ra tów w ad mi ni stra cji firm 
kie row ni cy dzia łów i re fe ra tów w biu rach; kie row ni cy se kre ta ria tu, ha li ma szyn, dzia łu ma -
szyn li czą cych, kan ce la rii, prze twa rza nia da nych, ze spo łów in for ma tycz nych, kom pu te ro -
wych 

1000 SPE CJA LI ŚCI 

1100 SPE CJA LI ŚCI NIE TECH NICZ NI 
1110 Wy ko nu ją cy za wo dy twór cze 
1112 Li te ra ci i po krew ni 

li te ra ci, pi sa rze i po krew ni; dra ma tur dzy, pro za icy, kry ty cy li te rac cy; po eci, no we li ści, pi sa rze
tek stów pio se nek, ese iści, au to rzy re klam, li bre ci ści, sce na rzy ści, skryp ty ści, co pyw ri te rzy
w agen cjach re kla mo wych 

1113 Dzien ni ka rze, re dak to rzy, spra woz daw cy 
dzien ni ka rze, re por te rzy, pu bli cy ści, fe lie to ni ści, re dak to rzy; re dak to rzy, spi ke rzy, spra woz daw -
cy i ko men ta to rzy w ra dio, te le wi zji, fil mie; se kre ta rze re dak cji; re dak to rzy w wy daw nic twach 

1114 Ar ty ści -pla sty cy 
ar ty ści -pla sty cy, gra fi cy, ma la rze (por tre to wi, pej za ży ści), rzeź bia rze, li to gra fo wie, drze wo ryt -
ni cy, ry tow ni cy, gra we rzy, ry sow ni cy, ka ry ka tu rzy ści; ar ty ści ma la rze – kon ser wa to rzy ma lar -
stwa i rzeź by, re stau ra to rzy, re no wa to rzy ob ra zów; sce no gra fo wie te atral ni i fil mo wi; ar ty ści
– fo to gra fi cy, ar ty ści – twór cy mo dy; dy rek to rzy kre atyw ni w agen cjach re kla mo wych; pla sty -
cy – de ko ra to rzy; pro jek tan ci mo dy, form prze my sło wych, ar ty ści sztu ki użyt ko wej (wzor nic -
two prze my sło we – opa ko wań, me bli, gra fi ki, pro jek tan ci tek sty lii), de ko ra to rzy okien wy sta -
wo wych i wnętrz; ilu stra to rzy re klam, ogło szeń, ksią żek, ta tu aży ści 

1115 Ar ty ści -mu zy cy 
ar ty ści -mu zy cy, dy ry gen ci (or kie stry, chó ru, ze spo łu wo kal ne go) ka pel mi strzo wie, kon cert mi -
strzo wie, re ży se rzy mu zycz ni 

1116 Kom po zy to rzy 
kom po zy to rzy mu zy ki, in stru men ta li ści, aran że ro wie, mu zy ko lo dzy 
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1117 Śpie wa cy, tan ce rze, cho re ogra fo wie 
śpie wa cy, pio sen ka rze, chó rzy ści; ar ty ści ba le tu, tan ce rze; cho re ogra fo wie; śpie wa cy ope ro wi
i ope ret ko wi, so li ści, chó rzy ści, pie śnia rze, wo ka li ści, pia ni ści, skrzyp ko wie, klar ne ci ści, har fi -
ści, obo iści, or ga ni ści, per ku si ści, sak so fo ni ści, wio lon cze li ści, gi ta rzy ści, pu zo ni ści; tan ce rze
ba le to wi, pri ma bal le ri ny, ba let ni ce, aran że ro wie – w ba le cie 

1118 Re ży se rzy, ak to rzy 
ak to rzy – fil mo wi, te atral ni, dra ma tycz ni; od twór cy ro li – re ży se rzy – fil mo wi, te atral ni, ra dio -
wi, te le wi zyj ni; asy sten ci re ży se ra; lek to rzy 

1119 Po zo sta li spe cja li ści wy ko nu ją cy wol ne za wo dy ar ty stycz ne i twór cze 
po zo sta li spe cja li ści wy ko nu ją cy wol ne za wo dy 

1120 Pra cow ni cy na uko wo -ba daw czy i na uko wo -dy dak tycz ni 
1121 Sa mo dziel ni pra cow ni cy na uko wo -dy dak tycz ni 

kie row ni cy za kła du, pra cow ni, la bo ra to rium, ka te dry; pro fe so ro wie, do cen ci; sa mo dziel ni
pra cow ni cy na uko wo -dy dak tycz ni w uczel niach wyż szych, uni wer sy te tach, in sty tu cjach na -
uko wo -ba daw czych i Pol skiej Aka de mii Na uk (PAN) 

1122 Po moc ni czy pra cow ni cy na uko wo -dy dak tycz ni 
asy sten ci, ad iunk ci, ma gi strzy, wy kła dow cy, lek to rzy, po moc ni czy pra cow ni cy na uko wi, na -
uko wo -ba daw czy i na uko wo -dy dak tycz ni w wyż szych uczel niach, uni wer sy te tach i in sty tu -
cjach na uko wych 

1123 Ku sto sze i po zo sta li spe cja li ści w ar chi wach, bi blio te kach, mu ze ach 
ku sto sze, in struk to rzy, ad iunk ci, asy sten ci i po zo sta li spe cja li ści w ar chi wach, bi blio te kach,
mu ze ach, ga le riach sztu ki i obiek tach za byt ko wych; kie row ni cy bi blio tek; kie row ni cy klu bu
pla sty ka, mar szan do wie 

1124 Fi lo lo dzy i tłu ma cze 
fi lo lo dzy, tłu ma cze, tłu ma cze przy się gli, ję zy ko znaw cy, lin gwi ści 

1130 Na uczy cie le 
1133 In spek to rzy do spraw pe da go gicz nych, wi zy ta to rzy szkol ni 

in spek to rzy do spraw pe da go gicz nych, kul tu ral no -oświa to wych, szko le nia spor to we go, wi zy -
ta to rzy szkol ni, do rad cy, kon sul tan ci me tod na ucza nia, kształ ce nia; spe cja li ści sto so wa nia au -
dio wi zu al nych i in nych po mo cy na uko wych; me to dy cy na ucza nia 

1134 Na uczy cie le i wy cho waw cy w szko łach śred nich 
na uczy cie le i wy cho waw cy szkół (w szko łach) śred nich: li ce ów ogól no kształ cą cych, tech ni -
ków (tech ni kum) i szko łach po ma tu ral nych (po li ce al nych; tak że w szko łach na ucza nia spe -
cjal ne go – dla upo śle dzo nych fi zycz nie, dla upo śle dzo nych umy sło wo 

1135 Na uczy cie le i wy cho waw cy w szko łach pod sta wo wych i za sad ni czych za wo do -
wych 
na uczy cie le i wy cho waw cy szkół (w szko le) pod sta wo wych i za sad ni czych za wo do wych (za wo -
dów kach), gim na zjach, na uczy cie le na ucza nia po cząt ko we go; tak że w szko łach na ucza nia spe -
cjal ne go – dla upo śle dzo nych fi zycz nie, dla upo śle dzo nych umy sło wo, ka te che ci 

1136 Ko re pe ty to rzy 
ko re pe ty to rzy 

1140 Spe cja li ści kie run ków eko no micz nych i spo łecz nych 
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1141 So cjo lo go wie i po li to lo dzy 
so cjo lo go wie, po li to lo dzy 

1142 Psy cho lo go wie 
psy cho lo go wie, psy cho te ra peu ci 

1144 Eko no mi ści, spe cja li ści ban ko wo ści i fi nan sów 
eko no mi ści, eko no me trzy, au dy to rzy, ana li ty cy ban ko wi, kon sul tan ci fi nan so wi 

1145 Spe cja li ści ds. stra te gii, roz wo ju, za rzą dza nia i za so bów ludz kich 
spe cja li ści ds. stra te gii, roz wo ju przed się bior stwa, re se arch and de ve lop ment (R&D), za rzą -
dza nia za so ba mi przed się bior stwa, za rzą da nia za so ba mi ludz ki mi, za trud nie nia, kadr; ana li -
ty cy pra cy, pla ni ści, spe cja li ści od bez pie czeń stwa pra cy (BHP), spe cja li ści or ga ni za cji szko leń
we wnętrz nych, spe cja li ści HR (hu man re so ur ces) 

1146 Spe cja li ści ds. mar ke tin gu, pro mo cji, re kla my i PR (pu blic re la tions) 
spe cja li ści ds. mar ke tin gu, pro mo cji, re kla my i PR (pu blic re la tions), spe cja li ści ds. sprze da ży,
ac co un ci, rzecz ni cy pra so wi 

1147 Spe cja li ści po mo cy spo łecz nej i pra cy so cjal nej 
spe cja li ści po mo cy spo łecz nej i pra cy so cjal nej 

1149 Po zo sta li spe cja li ści kie run ków spo łecz nych i hu ma ni stycz nych 
nieskla sy fi ko wa ni gdzie in dziej spe cja li ści kie run ków spo łecz nych i hu ma ni stycz nych: sta ty -
sty cy, ar che olo dzy, et no gra fo wie, et no lo dzy, fi lo zo fo wie, hi sto ry cy, de mo gra fo wie, bio me try -
cy, ge ne alo go wie, ety mo lo dzy, lek sy ko lo go wie, gra fo lo dzy, mor fo lo dzy, se man to lo dzy, se ma -
zjo lo dzy, fo no lo go wie, an tro po lo dzy, ar che olo dzy, et no lo dzy, et no gra fo wie, kri mi no lo dzy, pe -
no lo dzy, wik ty mo lo dzy 

1150 Praw ni cy 
1153 Sę dzio wie, ase so rzy są do wi 

sę dzio wie, ase so rzy są do wi, ar bi trzy pań stwo wi i okrę go wi; urzęd ni cy ma ją cy wła dzę są do wą 

1154 Pro ku ra to rzy, ase so rzy pro ku ra tor scy 
pro ku ra to rzy, oskar ży cie le, pod pro ku ra to rzy, wi ce pro ku ra to rzy, ase so rzy pro ku ra tor scy,
rzecz ni cy ar bi tra żu, dys cy pli nar ni i in te re su pu blicz ne go 

1155 Apli kan ci w wy mia rze spra wie dli wo ści 
apli kan ci w wy mia rze spra wie dli wo ści: są do wi, pro ku ra tor scy, no ta rial ni, ad wo kat cy; re fe -
ren ci praw ni w są dzie, pro ku ra tu rze; ko mor ni cy są do wi; asy sten ci ad wo ka tów, obroń ców,
asy sten ci praw ni czy, asy sten ci rad ców praw nych, asy sten ci no ta riu szy, urzęd ni cy w są dzie,
urzęd ni cy sę dziow scy, urzęd ni cy praw ni, urzęd ni cy do spraw spad ko wych, urzęd ni cy – do rad -
cy praw ni w spra wach prze ka zy wa nia wła sno ści; spe cja li ści zaj mu ją cy się do ku men ta cją
praw ną i fi nan so wą 

1156 Spe cja li ści pra wa 
praw ni cy, ju ry sta 

1157 Ad wo ka ci 
ad wo ka ci 

1158 Rad cy praw ni, no ta riu sze 
rad cy praw ni, no ta riu sze 
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1160 Spe cja li ści na uk przy rod ni czych i ma te ma tycz no -fi zycz nych 
1161 Bio lo dzy, zoo lo dzy, bo ta ni cy i po krew ni 

bio lo dzy, bio che mi cy, mi kro bio lo dzy, zoo lo dzy, bo ta ni cy, bak te rio lo dzy, an tro po lo dzy, fi zjo lo dzy,
ich tio lo dzy itp. cy to lo dzy, ge ne ty cy, eko lo dzy, hi sto lo dzy, my ko lo dzy, tok sy ko lo dzy, tak so no mi cy,
em brio lo dzy, in ży nie ro wie ge ne tycz ni, en to mo lo dzy, hy dro bio lo dzy, im mu no lo go wie, mam mo lo -
dzy, or ni to lo dzy, pa ra zy to lo go wie; far ma ko lo dzy, pa to lo dzy, ana to mo wie, en do kry no lo dzy, epi de -
mio lo go wie, hi sto pa to lo go wie, neu ro pa to lo go wie, bio fi zy cy 

1162 Che mi cy 
che mi cy, kry sta lo lo dzy

1163 Ma te ma ty cy, fi zy cy, astro no mo wie 
ma te ma ty cy, fi zy cy, geo fi zy cy, astro no mo wie 

1165 In for ma ty cy i pro gra mi ści sys te mów kom pu te ro wych 
in for ma ty cy i pro gra mi ści sys te mów; pro jek tan ci sys te mów kom pu te ro wych; pro jek tan ci baz
da nych; sys te mow cy, in ży nie ro wie so ftwa ro wi 

1169 Po zo sta li spe cja li ści na uk przy rod ni czych i ma te ma tycz no -przy rod ni czych 
me te oro lo dzy, kli ma to lo dzy, prze po wia da cze po go dy, ba li sty cy, hy dro dy na mi cy, geo lo go wie,
geo fi zy cy, geo gra fo wie, pe tro lo dzy, mi ne ra lo go wie, gla cjo lo go wie, oce ano gra fo wie, pa le on to -
lo dzy, sej smo lo go wie, wul ka no lo dzy, oraz nieskla sy fi ko wa ni gdzie in dziej spe cja li ści kie run -
ków ma te ma tycz no -przy rod ni czych 

1170 Le ka rze i spe cja li ści na uk far ma ko lo gicz nych 
1173 Le ka rze me dy cy ny 

le ka rze me dy cy ny: szkol ni, re jo no wi, za kła do wi, w szpi ta lach oraz le ka rze róż nych spe cjal no -
ści: oku li ści, oftal mo lo dzy, psy chia trzy, chi rur dzy, pe dia trzy, ga stro lo dzy, gi ne ko lo dzy, on ko -
lo dzy, or to pe dzi, la ryn go lo dzy, ra dio lo dzy, neu ro lo dzy, kar dio lo dzy, ane ste zjo lo dzy, in ter ni ści 

1174 Le ka rze den ty ści, sto ma to lo dzy 
le ka rze den ty ści, sto ma to lo dzy oraz in spek to rzy ds. sto ma to lo gii; pro te ty cy, or to don ci, chi rur -
dzy szczę ko wi, pe do don ci, pe rio don ci, pro sto don ci 

1175 Far ma ceu ci, ap te ka rze 
far ma ceu ci, ap te ka rze, pro wi zo rzy far ma cji, in spek to rzy far ma ceu tycz ni 

1180 Spe cja li ści agro no mii i zoo tech ni ki 
1185 Le ka rze we te ry na rii 

le ka rze we te ry na rii 

1186 Agro no mo wie, agro tech ni cy, zoo tech ni cy, ho dow cy 
głów ni agro no mo wie, głów ni agro tech ni cy, głów ni zoo tech ni cy, głów ni ho dow cy, głów ni in -
spek to rzy plan ta cji agro no mo wie, agro tech ni cy, agro che mi cy, zoo tech ni cy, po mo lo dzy, agro -
me lio ran ci na sta no wi skach in ży nie rów; in spek to rzy ho dow li, kon trak ta cji, ochro ny ro ślin, rol -
ni, le śni; ho dow cy sta cji se lek cji ro ślin, gle bo znaw cy, se lek cjo ne rzy itp. 

1187 In ży nie ro wie rol nic twa, le śnic twa, ogrod nic twa 
le śni czo wie, spe cja li ści le śnic twa in ży nie ro wie i spe cja li ści za trud nie ni na sta no wi skach in ży -
nie rów: rol nic twa, le śnic twa, ogrod nic twa 

1190 Du chow ni 
1191 Wyż sze du cho wień stwo 

wyż sze du cho wień stwo: bi sku pi, pro bosz czo wie, pry mas, ar cy bi skup 
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1192 Po zo sta li du chow ni: księ ża, pa sto rzy, ka pła ni 
po zo sta li du chow ni: księ ża (ksiądz), pa sto rzy, ka pła ni, dzie kan, su fra gan, wi ka riusz, ra bin,
pop, mi sjo narz, teo log, imam, za kon ni cy, sio stry za kon ne, ka zno dzie je 

1200 SPE CJA LI ŚCI TECH NICZ NI 
1220 In ży nie ro wie 
1221 In ży nie ro wie me ta lur dzy 

in ży nie ro wie me ta lur dzy i in ży nie ro wie od lew ni cy; for mie rze, od lew ni cy, związ ków ra dio ak -
tyw nych, ana li ty cy me ta lur dzy 

1222 In ży nie ro wie me cha ni cy 
in ży nie ro wie me cha ni cy – apa ra tu ry prze my sło wej, ma szyn rol ni czych, ma szyn i urzą dzeń
hut ni czych, prze my słu włó kien ni cze go itp. 

1223 In ży nie ro wie elek try cy, elek tro ni cy i ener ge ty cy 
in ży nie ro wie elek try cy, in ży nie ro wie elek tro ni cy, in ży nie ro wie ener ge ty cy, in ży nie ro wie łącz -
no ści, in ży nie ro wie – pro jek tan ci har dwa re’u kom pu te ro we go

1224 In ży nie ro wie ar chi tek ci 
in ży nie ro wie ar chi tek ci, in ży nie ro wie bu dow nic twa lą do we go, wod ne go, dro go we go itp. 

1225 In ży nie ro wie geo de ci, geo lo dzy i gór ni cy 
in ży nie ro wie geo de ci, in ży nie ro wie geo lo dzy, in ży nie ro wie gór ni cy, in ży nie ro wie hy dro lo -
dzy; ana li ty cy geo lo gicz ni, in ży nie ro wie gór nic twa: wę gla, dia men tów, rud me ta li, ro py naf to -
wej i ga zu ziem ne go

1226 In ży nie ro wie trans por tu 
in ży nie ro wie ko mu ni ka cji ko le jo wej i miej skiej 

1227 In ży nie ro wie che mi cy 
in ży nie ro wie che mi cy, in ży nie ro wie tech no lo gii drew na, obu wia, żyw no ści itp.; in ży nie ro wie
pro ce sów che micz nych, in ży nie ro wie ro py naf to wej i ga zu ziem ne go, in ży nie ro wie pro duk cji
i dys try bu cji pa liw i ga zu ziem ne go

1229 Po zo sta li in ży nie ro wie 
po zo sta li in ży nie ro wie 

1230 Pra cow ni cy na sta no wi skach in ży nie rów 
1231 Tech no lo dzy 

tech no lo dzy: bu dow la ni, che mi cy, me cha ni cy, prze my słu rol ne go, do ku men ta cji 

1232 Kon struk to rzy i pro jek tan ci 
kon struk to rzy: eks plo ata cyj ni, lot ni czy, me cha ni cy i in ni pro jek tan ci: in ży nie ro wie -pro jek tan -
ci, pro jek tan ci -urba ni ści, pro jek tan ci wnętrz, pro jek tan ci kon fek cji i in ni 

1234 Kon tro le rzy i in spek to rzy na sta no wi sku in ży nie ra 
kon tro le rzy i in spek to rzy na sta no wi sku in ży nie ra: eks plo ata cyj ni, tech nicz ni, pro duk cji, ma -
szyn, ro bót, kon tro li tech nicz nej, trans por tu i ko mu ni ka cji 

1235 In ży nie ro wie i in spek to rzy nor mo wa nia pra cy 
in ży nie ro wie i in spek to rzy nor mo wa nia pra cy; or ga ni za to rzy pra cy na sta no wi skach in ży nie -
rów, nor mi ści, ste mi ści 
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1236 In ży nie ro wie i in spek to rzy BHP 
in ży nie ro wie BHP, in spek to rzy i in struk to rzy bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy na sta no wi skach
in ży nie rów 

1237 In spek to rzy ds. tech nicz nych 
in spek to rzy ds. tech nicz nych, bu dow la ni, nad zo ru, eks plo ata cji, pro duk cji, trans por tu i ko mu -
ni ka cji, in ży nie ro wie po mia ro wi, in struk to rzy tech nicz ni, gór ni cy 

1238 In ży nie ro wie in for ma ty cy, ana li ty cy i pro jek tan ci sys te mów kom pu te ro wych 
in ży nie ro wie in for ma ty cy, ana li ty cy i pro jek tan ci sys te mów kom pu te ro wych 

1240 In ni spe cja li ści in ży nie ryj no -tech nicz ni 
1241 Pi lo ci sa mo lo tów 

lot ni cy, pi lo ci sa mo lo to wi, śmi głow ców i he li kop te rów, szy bow ców, pi lo ci ob la ty wa cze 

1242 Ka pi ta no wie, na wi ga to rzy i me cha ni cy po kła do wi że glu gi wiel kiej 
na wi ga to rzy (po kła do wi i in ni), me cha ni cy po kła do wi na stat kach mor skich (na mo rzu) że -
glu gi wiel kiej – na okrę tach, ru do wę glow cach, kon te ne row cach, drob ni cow cach, ma sow -
cach, zbior ni kow cach, stat kach -prze twór niach), jach tach peł no mor skich; na wi ga to rzy, ra dio -
na wi ga to rzy, me cha ni cy po kła do wi na sa mo lo tach 

1249 Po zo sta li spe cja li ści in ży nie ryj no -tech nicz ni 
po zo sta li spe cja li ści in ży nie ryj no -tech nicz ni 

2000 TECH NI CY I WY SPE CJA LI ZO WA NI PRA COW NI CY AD MI NI STRA CYJ NO -BIU RO WI 

2100 TECH NI CY I PRA COW NI CY NA STA NO WI SKACH RÓW NO RZĘD NYCH 
2120 Tech ni cy prze my słu, bu dow nic twa i trans por tu 
2121 Tech ni cy me ta lur dzy 

tech ni cy me ta lur dzy – pro bierz, od lew nik, for mierz, wal cow nik 

2122 Tech ni cy me cha ni cy 
tech ni cy me cha ni cy bu do wy i eks plo ata cji ma szyn i urzą dzeń itp.; tech ni cy w dzie dzi nach: ae ro -
nau ty ka, au to ma ty ka; tech ni cy apa ra tu ry prze my sło wej, prze my słu włó kien ni cze go 

2123 Tech ni cy elek try cy, elek tro ni cy, ener ge ty cy 
tech ni cy elek try cy, tech ni cy elek tro me cha ni cy, tech ni cy elek tro ni cy, tech ni cy łącz no ści, tech ni -
cy ener ge ty cy; ope ra to rzy sprzę tu ki ne ma to gra ficz ne go (ka mer i pro jek to rów), edy to rzy dźwię -
ku w fil mie, ope ra to rzy sprzę tu dub bin go we go, ope ra to rzy mi kro fo nów i ma gne to fo nów, mi -
kro fo to gra fi cy, ma kro fo to gra fi cy i re pro duk to rzy, ope ra to rzy sprzę tu na gła śnia ją ce go – ra dio
i te le wi zja, ope ra to rzy ka mer – ki no, film, te le wi zja, wi deo, (vi deo); tech ni cy efek tów spe cjal -
nych w fil mie i te le wi zji; ope ra to rzy sprzę tu na gry wa ją ce go: pły ty, mik se rzy dźwię ku, ta śmy ma -
gne to fo no wych, vi deo, tech ni cy in sta la cji, ope ra to rzy sprzę tu stu dyj ne go (w ra diu, w te le wi zji);
tech ni cy dźwię ku, na gło śnie nia, efek tów dźwię ko wych; ope ra to rzy sprzę tu trans mi syj ne go

2124 Tech ni cy geo de ci, geo lo dzy, gór ni cy 
tech ni cy geo de ci, tech ni cy geo lo dzy, tech ni cy gór ni cy, tech ni cy hy dro lo dzy; iry ga to rzy 

2125 Tech ni cy bu dow la ni 
tech ni cy bu dow la ni, bu dow nic twa lą do we go, wod ne go, dro go we go itp.; tech ni cy -me lio ran ci 

2126 Tech ni cy trans por tu 
tech ni cy ko mu ni ka cji ko le jo wej i miej skiej 
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2127 Tech ni cy che mi cy 
tech ni cy che mi cy, tech ni cy tech no lo gii drew na, obu wia, pro duk tów rol no -spo żyw czych 

2129 Po zo sta li tech ni cy 
po zo sta li tech ni cy; tech ni cy kon fek cji skó rza nej, tech ni cy obuw ni cy, tech ni cy odzie żo wi, tech -
ni cy po li gra fo wie, re dak to rzy tech nicz ni 

2130 Pra cow ni cy tech nicz ni na sta no wi skach tech ni ków lub rów no rzęd nych 
2131 Asy sten ci kon struk to rów i pro jek tan tów 

asy sten ci kon struk to rów i pro jek tan tów 

2132 Dys po zy to rzy 
dys po zy to rzy bu do wy, mo cy, zmia no wi i in ni; dys po zy to rzy trans por tu i ko mu ni ka cji: ta bo ru
ko le jo we go, prze wo zów (prze wóz), pa ro wo zow ni, lo ko mo ty wow ni, sa mo cho dow ni, ru chu
oso bo we go 

2133 Kon tro le rzy eks plo ata cyj no -tech nicz ni 
kon tro le rzy na sta no wi skach tech ni ka; kon tro le rzy eks plo ata cyj no -tech nicz ni, pro duk cji,
trans por tu i ko mu ni ka cji; asy sten ci kon tro li tech nicz nej; in spek to rzy i ate sta to rzy: ma te ria łów
bu dow la nych, in spek to rzy bu dyn ków, bez pie czeń stwa pra cy, ja ko ści, pro duk tów elek trycz -
nych, elek tro nicz nych, bu dow la nych, prze my sło wych, me cha nicz nych, usług, pro duk tów
kon sump cyj nych, pro duk tów dla dzie ci; in spek to rzy bez pie czeń stwa i hi gie ny w dzie dzi nach:
ochro na kon su men tów elek trycz ność, elek tro ni ka, za bu do wa, fa bry ki, pro ce sy oczysz cza nia,
li kwi da cja śmie ci, od pa dów itd., ska że nia, za nie czysz cze nia, skle py i ma ga zy ny, środ ki trans -
por tu, wa run ki pra cy; in spek to rzy trans por tu – tech nicz na in spek cja norm i stan dar dów, in -
spek to rzy BHP i do zo ru tech nicz ne go; star szy sy tu ator przy dys po zy to rze na sta cji PKP 

2134 Tech ni cy nor mo wa nia pra cy 
tech ni cy nor mo wa nia pra cy, or ga ni za to rzy pra cy na sta no wi skach tech ni ków; tech ni cy – spe -
cja li ści od współ czyn ni ków wy daj no ści pra cy (w prze my śle), me to dy i spo so bów pra cy, pla no -
wa nia pra cy, er go no mii er go no mi ki pra cy, nor mo wa nia i wy ce ny pra cy, ba da nia pra cy 

2135 Tech ni cy BHP 
tech ni cy BHP oraz pra cow ni cy bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy na sta no wi skach nie usta lo nych 

2136 Pra cow ni cy tech nicz ni na sta no wi skach tech ni ków 
Tech ni cy ds. do ku men ta cji, go spo dar ki ma szy na mi, go spo dar ki ma te ria ło wej, tech ni cy ds. in -
we sty cji, kal ku la cji; re fe ren ci tech nicz ni ds. go spo dar ki pa li wo wej; tech ni cy ana li ty cy 

2137 Kre śla rze 
kre śla rze kon struk to rzy, po mia ro wi, tech nicz ni itp; ry sow ni cy: geo de zyj ni, po mia ro wi – z wy -
jąt kiem kie row ni ków ze spo łu kre ślar skie go; kar to gra fo wie, kre śla rze map, fo to gra me trzy;
pro jek tu ją cy po mia ry: po wietrz ne, na ziem ne, wod ne, pod wod ne, to po gra ficz ne, hy dro lo gicz -
ne, gór ni cze tech ni cy kre śla rze – ae ro nau ty ka, ar chi tek tu ra, bu dow nic two lą do we, elek try ka,
elek tro ni ka, sys te my wen ty la cyj ne i ogrzew cze, ma ry nar ka, me cha ni ka, to po gra fia, geo lo gia,
na rzę dzia; spe cja li ści ry sun ku tech nicz ne go i wy kre sów 

2138 La bo ran ci prze my sło wi 
la bo ran ci prze my sło wi: che micz ni, elek tro tech nicz ni, pró bo bier cy; asy sten ci w la bo ra to rium
prze my sło wym

2139 Tech ni cy kom pu te ro wi
tech ni cy – pro jek tan ci har dwa re’u kom pu te ro we go

2140 Śred nie go szcze bla spe cja li ści że glu gi i trans por tu wod ne go i lot nic twa
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2144 Pi lo ci i na wi ga to rzy że glu gi śród lą do wej
pi lo ci że glu gi ma łej (śród lą do wej, rzecz nej i przy brzeż nej): stat ków, ża glow ców, ho low ni ków,
pcha czy, jach tów; na wi ga to rzy że glu gi ma łej; ofi ce ro wie po kła do wi że glu gi ma łej; pi lo ci po -
dusz kow ca, pro mu, wo do lo tu, śli zga cza; lot ni cy, pi lo ci sa mo lo to wi, śmi głow ców i he li kop te -
rów, szy bow ców

2145 Asy sten ci elek try ka, me cha ni ka, na wi ga to ra że glu gi mor skiej lub śród lą do wej
asy sten ci elek try ka, me cha ni ka, na wi ga to ra że glu gi wiel kiej (mor skiej: na ża glow cach, stat -
kach, okrę tach, ru do wę glow cach, kon te ne row cach, drob ni cow cach, ma sow cach, zbior ni -
kow cach, stat kach -prze twór niach), jach tów peł no mor skich asy sten ci po kła do wi, ma szy now -
ni że glu gi wiel kiej asy sten ci elek try ka, me cha ni ka, na wi ga to ra że glu gi ma łej (śród lą do wej,
rzecz nej, przy brzeż nej): stat ków), ża glow ców, ho low ni ków, pcha czy, stat ków ry bac kich),
jach tów; asy sten ci po kła do wi, ma szy now ni że glu gi ma łej

2147 Pi lo ci sa mo lo tów nie li nio wych, w tym prze my sło wych i rol ni czych
pi lo ci sa mo lo tów nie li nio wych, w tym prze my sło wych i rol ni czych 

2300 WY SPE CJA LI ZO WA NI PRA COW NI CY AD MI NI STRA CYJ NO -BIU RO WI
2320 Księ go wi, pla ni ści, in spek to rzy
2321 Głów ni ka sje rzy, in ten den ci i ma ga zy nie rzy

głów ni ka sje rzy (ka sa), głów ni in ten den ci, głów ni in spek to rzy kon tro li skar bo wej, głów ni
ma ga zy nie rzy

2322 In spek to rzy i in struk to rzy księ go wo ści
in spek to rzy i in struk to rzy księ go wo ści, fi nan so wo -bu dże to wi, po dat ko wi

2323 Księ go wi i rach mi strze
księ go wi, li kwi da to rzy fi nan so wi, rach mi strze, kal ku la to rzy

2324 Eko no mi ści ds. pla no wa nia, trans por tu, za trud nie nia i płac
sta ty sty cy, in spek to rzy sta ty stycz ni; eko no mi ści ds. pla no wa nia, trans por tu, za trud nie nia
i płac (wy na gro dze nia); in spek to rzy i in struk to rzy eko no micz ni, dzia łu pla no wa nia, za opa -
trze nia i zby tu, za trud nie nia i płac; pla ni ści; han dlow cy, ana li ty cy; za stęp ca kie row ni ka ds.
eks por to wych; spe cja li ści ds. ra cjo na li za cji

2325 In spek to rzy i kon tro le rzy fi nan so wi
in spek to rzy kon tro li: fi nan so wej, skar bo wej, po dat ków; kon tro le rzy: ban ko wi, fi nan so wi, ra -
chun ko wi, skle pów; lu stra to rzy, re wi den ci i po krew ni

2326 Tech ni cy prze twa rza nia da nych
in spek to rzy prze twa rza nia da nych; ad mi ni stra to rzy baz da nych; ad mi ni stra to rzy sie ci i wę -
złów kom pu te ro wych; pro gra mi ści sys te mów ko mu ni ka cyj nych; pro gra mów apli ka cyj nych;
po zo sta li spe cja li ści od ana liz kom pu te ro wych nie skla sy fi ko wa ni gdzie in dziej, spe cja li ści
od za sto so wań kom pu te rów; ope ra to rzy prze twa rza nia da nych; ope ra to rzy pe ry fe ryj nych
urzą dzeń kom pu te ro wych, ob słu ga ter mi na li, ob słu ga za awan so wa nych tech nicz nie dru ka rek

2327 Ste no gra fo wie, ste no ty pi ści
ste no gra fo wie i ste no ty pi ści; tłu ma cze przy się gli, tech nicz no -han dlo wi; ko re spon dent ki w ję -
zy kach ob cych

2328 In spek to rzy i in struk to rzy ds. ad mi ni stra cyj no -go spo dar czych, oso bo wych
in spek to rzy i in struk to rzy ds. ad mi ni stra cyj no -go spo dar czych, oso bo wych i per so nal nych,
kadr i szko le nia, or ga ni za cji so cjal nych; rad ca no ta rial ny; star szy in spek tor wo je wódz ki wy -
dzia łu ochro ny śro do wi ska
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2330 In spek to rzy po dat ko wi i in ni urzęd ni cy ad mi ni stra cji pu blicz nej
2331 In spek to rzy po dat ko wi

in spek to rzy, urzęd ni cy po dat ko wi, urzęd ni cy ak cy zyj ni

2332 Spe cja li ści do spraw za sił ków spo łecz nych, rent i eme ry tur
in spek to rzy i urzęd ni cy do spraw rent i eme ry tur, urzęd ni cy do spraw za sił ków spo łecz nych,
urzęd ni cy do spraw ubez pie czeń spo łecz nych, rosz czeń

2333 Spe cja li ści od udzie la nia li cen cji i wy da wa nia do ku men tów
in spek to rzy i urzęd ni cy do spraw wy da wa nia li cen cji (ze zwo leń, praw, pa ten tów, kart, upraw nień,
zgód itp.); in spek to rzy imi gra cyj ny, urzęd ni cy do spraw wy da wa nia pasz por tów

2339 In ni urzęd ni cy ad mi ni stra cji pań stwo wej nieskla sy fi ko wa ni gdzie in dziej
cen zo rzy ad mi ni stra cji rzą do wej, in spek to rzy służ by lo kal nej, in spek to rzy ad mi ni stra cji rzą -
do wej, in spek to rzy do spraw cen, in spek to rzy do spraw za rob ków, in spek to rzy do spraw miar
i wag, urzęd ni cy obro ny cy wil nej, urzęd ni cy do spraw wy bo rów, le ga li za to rzy, urzęd ni cy ko -
mi sji służb lo kal nych 

3000 PRA COW NI CY UMY SŁO WI ŚRED NIE GO I NIŻ SZE GO SZCZE BLA 

3100 SPE CJA LI ŚCI NIE TECH NICZ NI ŚRED NIE GO SZCZE BLA
3110 Spe cja li ści śred nie go szcze bla w dzie dzi nie oświa ty i kul tu ry
3112 Na uczy cie le za wo du

na uczy cie le za wo du, tj. oso by zaj mu ją ce się prak tycz nym na ucza niem za wo du w warsz ta tach
szkol nych, przy za kła do wych szko łach (szkół) za wo do wych, na kur sach do kształ ca nia za wo -
do we go itp.

3113 Przed szko lan ki
przed szko lan ki, wy cho waw cy w przed szko lach, świe tli co we szkol ne, wy cho waw cy, opie kun -
ki w żłob kach

3114 Wy cho waw cy w oświa cie po zasz kol nej, ku ra to rzy
wy cho waw cy i pe da go dzy w oświa cie po zasz kol nej (w in ter na tach, za kła dach wy cho waw -
czych, do mach dziec ka itp.); pra cow ni cy świe tlic, osie dlo wych do mów kul tu ry; gu wer -
nant ki in struk to rzy kul tu ral no -oświa to wi, w klu bach spor to wych; ku ra to rzy nie let nich;
urzęd ni cy od zwol nień wa run ko wych, urzęd ni cy zaj mu ją cy się mło do cia ny mi prze stęp ca -
mi w okre sie zwol nień wa run ko wych lub nad zo rem są do wym; opie ku no wie spo łecz ni,
pra cow ni cy opie ki spo łecz nej (po moc spo łecz na dla dzie ci, po moc spo łecz na ro dzi nom,
ogól nie po moc spo łecz na); pra cow ni cy fun da cji opie ki spo łecz nej, urzęd ni cy po mo cy spo -
łecz nej w po rad niach psy chia trycz nych, me dycz nych, wię zie niach, do mach opie ki, pla -
ców kach opie ki nad upo śle dzo ny mi fi zycz nie i umy sło wo; ad mi ni stra to rzy osie dlo we go
do mu kul tu ry

3116 Bi blio te ka rze
bi blio te ka rze

3119 Po zo sta li pra cow ni cy oświa ty i dzia łal no ści kul tu ral no -oświa to wej
po zo sta li pra cow ni cy oświa ty i dzia łal no ści kul tu ral no -oświa to wej, spor tu i tu ry sty ki nie skla -
sy fi ko wa ni gdzie in dziej, np. prze wod ni cy tu ry stycz ni, ra tow ni cy (gór scy, wod ni), tre ne rzy
spor to wi itp.; in struk to rzy na uki jaz dy sa mo cho dem, in struk to rzy la ta nia, in struk to rzy na uki
pły wa nia

3120 Pie lę gniar ki i śred ni per so nel me dycz ny
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3121 Prze ło żo ne pie lę gnia rek, in struk to rzy po łoż nic twa
prze ło żo ne pie lę gnia rek, pie lę gniar ki od dzia ło we, in struk tor ki i in spek tor ki pie lę gniar stwa,
in struk to rzy po łoż nic twa; sio stry prze ło żo ne (w szpi ta lu), po łoż ne, aku szer ki dy plo mo wa ne;
pie lę gniar ki dy plo mo wa ne: pe dia trii, or to pe dii, psy chia trii; in stru men ta riusz ka, pie lę gniar ka
ane ste zjo lo gicz na, kli nicz na

3122 Pie lę gniar ki, po łoż ne, fel cze rzy
pie lę gniar ki, pie lę gniar ki za bie go we, po łoż ne, aku szer ki, fel cze rzy

3123 La bo ran ci, tech ni cy me dycz ni i po krew ni
la bo ran ci me dycz ni, tech ni cy (asy sten ci) me dycz ni i den ty stycz ni, sto ma to lo gicz ni; tech ni cy
far ma ceu tycz ni, la bo ran ci ap tecz ni; se ro lo dzy, he ma to lo dzy; ope ra to rzy sprzę tu au dio me -
trycz ne go, ope ra to rzy elek tro kar dio gra fu, elek tro en ce fa lo gra fu, apa ra tu ry rent ge now skiej,
sprzę tu ra dio gra ficz ne go, ska ne ra i ska ne ra optycz ne go, ope ra to rzy USG, to mo gra fu, en do -
sko pów; ope ra to rzy la se ro wych i elek tro nicz nych urzą dzeń me dycz nych

3124 Fel cze rzy we te ry na rii
fel cze rzy we te ry na rii, tech ni cy we te ry na rii; kon tro le rzy sa ni tar no -we te ry na ryj ni (z wy jąt -
kiem le ka rzy we te ry na rii); we te ry na rze (z wy jąt kiem le ka rzy we te ry na rii)

3126 Fi zjo te ra peu ci i spe cja li ści z dzie dzin po krew nych
krę ga rze, elek tro te ra peu ci, tech nik or to pe dycz ny (wy ko nu ją cy pro te zy); spe cja li ści od gim na -
sty ki re ha bi li ta cyj nej, lecz ni czej; ma sa ży ści, oste opa ci, fi zy ko te ra peu ci, fi zjo te ra peu ci, te ra peu -
ci re kre acji, tech ni cy pro te ty cy, opty cy, opto me trzy

3128 Oso by le czą ce tra dy cyj ny mi me to da mi
oso by le czą ce bez po mo cy le ków, oso by le czą ce na tu ral ny mi me to da mi, zie la rze, bio ener go te -
ra peu ci, zna cho rzy, uzdra wia ją cy wia rą

3129 In ni spe cja li ści śred nie go szcze bla w lecz nic twie nieskla sy fi ko wa ni gdzie in dziej
pra cow ni cy me dycz ni nieskla sy fi ko wa ni gdzie in dziej np. in struk to rzy hi gie ny, gim na sty ki
lecz ni czej, oświa ty sa ni tar nej, kon tro le rzy hi gie ny; ma sa ży ści, hi gie nist ki szkol ne, die te ty cy;
tech ni cy zbio ro we go ży wie nia, po mo ce den ty stycz ne, sto ma to lo gicz ne ho me opa ci, or to epi ści,
or to fo ni ści, le ka rze ko ry gu ją cy ze za – or top ty ści, te ra peu ci za wo do wi, te ra peu ci zaj mu ją cy się
nie wi do my mi, te ra peu ci – lo go pe dzi

3130 To wa ro znaw cy i po dob ni
3131 To wa ro znaw cy i rze czo znaw cy han dlo wi

to wa ro znaw cy i rze czo znaw cy han dlo wi

3132 In struk to rzy i tech no lo dzy ży wie nia
in struk to rzy i tech no lo dzy ży wie nia i in ni po dob ni pra cow ni cy usta la ją cy nor my i tech no lo gię
przy rzą dza nia po sił ków, kie row ni cy ży wie nia

3140 Spe cja li ści agro no mii i zoo tech ni ki śred nie go szcze bla
3142 Agro no mo wie, agro tech ni cy, zoo tech ni cy na sta no wi skach tech ni ków

agro no mo wie, agro tech ni cy, zoo tech ni cy na sta no wi skach tech ni ków; agro che mi cy, in struk -
to rzy urzą dzeń rol nych, kon trak ta cji, me cha ni za cji rol nic twa itp.; asy sten ci ochro ny ro ślin,
sta cji se lek cji ro ślin, le śni itp.; po mo lo dzy, tak sy der mi ści

3143 Tech ni cy rol nic twa, le śnic twa, ogrod nic twa
tech ni cy i spe cja li ści za trud nie ni na sta no wi skach tech ni ków: rol nic twa, le śnic twa, ogrod nic twa

3149 Po zo sta li spe cja li ści rol nic twa i le śnic twa śred nie go szcze bla
dys po zy to rzy kół ka rol ni cze go, tak sa to rzy le śni itp.
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3150 Spe cja li ści śred nie go szcze bla w fi nan sach i han dlu
3151 Ma kle rzy zaj mu ją cy się ob ro tem pa pie rów war to ścio wych

ma kle rzy, tak sa to rzy: pa pie rów war to ścio wych, ak cji, ob li ga cji, cze ków, po ży czek pań stwo -
wych, umów

3152 Agen ci ubez pie cze nio wi
agen ci ubez pie czeń gru po wych, ajen ci ubez pie cze nio wi, po śred ni cy ubez pie cze nio wi

3153 Agen ci han dlu nie ru cho mo ścia mi
po śred ni cy, agen ci (ajen ci) kup na i sprze da ży nie ru cho mo ści: miesz kań, do mów, dzia łek,
grun tów, zie mi i in nych

3154 Or ga ni za to rzy po dró ży, do rad cy
or ga ni za tor, do rad ca w spra wach po dró ży

3155 Agen ci zaj mu ją cy się sprze da żą w han dlu
akwi zy to rzy, ko mi wo ja że ro wie, han dlow cy, sprze daw cy pro duk tów fir my (de ale rzy), agen ci
han dlo wi, ajen ci, przed sta wi cie le han dlo wi fir my

3156 Agen ci sku pu
agen ci (ajen ci) sku pu i sprze da ży, do staw cy, sprze daw cy han dlu de ta licz ne go, hur to we go, ra -
tal ne go

3157 Li cy ta to rzy, tak sa to rzy
roz jem cy za ża leń, tak sa to rzy, rze czo znaw cy, tak sa to rzy w spra wach re kla ma cji, tak sa to rzy
w spra wach ubez pie czeń, tak sa to rzy w spra wach strat, li cy ta to rzy, in spek to rzy w spra wach
rosz czeń, re kla ma cji i od szko do wań

3159 Spe cja li ści śred nie go szcze bla w han dlu i fi nan sach nieskla sy fi ko wa ni gdzie in -
dziej
po zo sta li spe cja li ści śred nie go szcze bla w han dlu i fi nan sach nieskla sy fi ko wa ni gdzie in dziej

3160 Spe cja li ści w dzie dzi nie biz ne su
3161 Ma kle rzy

ma kle rzy to wa rów, ar ty ku łów, agen ci (ajen ci) za ła dun ku, ma kle rzy han dlo wi

3162 Spe cja li ści od cle arin gu i roz li czeń fi nan so wych
agen ci (ajen ci) cle arin gu, agen ci spe dy cyj ni, spe dy to rzy, agen ci za ła dun ku

3163 Agen ci do spraw za trud nie nia
agen ci (ajen ci) do spraw za trud nie nia, kon trak to rzy pra cy, urzęd ni cy do spraw za trud nie nia,
urzęd ni cy do spraw za trud nie nia mło dzie ży

3169 In ni spe cja li ści w dzie dzi nie biz ne su i ma kle rzy han dlo wi, gdzie in dziej nieskla -
sy fi ko wa ni
po zo sta li spe cja li ści w dzie dzi nie biz nesu i ma kle rzy han dlo wi nieskla sy fi ko wa ni gdzie in dziej;
po śred ni cy do spraw wy daw ni czych; or ga ni za tor kon cer tów i tras kon cer to wych; agen ci te -
atral ni; agen ci, po śred ni cy w spo rcie, ini cja to rzy i or ga ni za to rzy im prez spor to wych; re pre zen -
tan ci, przed sta wi cie le, ajen ci w usłu gach dla biz nesu, re kla my, ogło szeń

3170 Pra cow ni cy po mo cy spo łecz nej i pra cy so cjal nej
pra cow ni cy po mo cy spo łecz nej i pra cy so cjal nej 
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3200 PRA COW NI CY BIU RO WI
3210 Re fe ren ci
3211 Re fe ren ci księ go wo ści

re fe ren ci księ go wo ści: bu dże to wi, fi nan so wi, po dat ko wi, kre dy to wi, roz li cze nio wi, in wen ta ry -
za cji; kon ty ści, fak tu rzy ści

3212 Re fe ren ci sta ty stycz ni, eko no micz ni, za opa trze niow cy
re fe ren ci sta ty stycz ni; re fe ren ci eko no micz ni za opa trze nia, zby tu, sprze da ży, za trud nie nia
i płac, wy na gro dze nia), pla no wa nia itp.; tech ni cy za opa trze nia, sze fo wie na rzę dziow ni

3213 Re fe ren ci ad mi ni stra cyj no -go spo dar czy, or ga ni za cyj ni
re fe ren ci: ad mi ni stra cyj no -go spo dar czy, ewi den cji, go spo dar czy, mel dun ko wi, or ga ni za cyj ni,
ds. spraw oso bo wych i per so nal nych, so cjal no -kul tu ral ni, spo łecz no -ad mi ni stra cyj ni; in ten -
den ci; do ku men ta li ści, pro wa dzą cy kar to te kę, re je stra to rzy; ad mi ni stra to rzy i in ten den ci
gma chu, ho te li itp.; kie row nik dzia łu ad mi ni stra cji w przed się bior stwie bu dow la nym; po rząd -
ko wa nie praw ne te re nów wła snych i dzier ża wio nych za kła du – spra wy grun to wo -praw ne

3214 Wy so kowa li fi ko wa ni pra cow ni cy ob słu gi se kre ta ria tu
wy so kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy ob słu gi se kre ta ria tu: se kre tar ki, se kre ta rze dy rek to rów, pre -
ze sów i in nych kie row ni ków firm

3220 Ka sje rzy
3221 Ka sje rzy w ban kach, urzę dach pocz to wych i przed się bior stwach

ka sje rzy (ka sa) w ban kach, urzę dach pocz to wych i przed się bior stwach prze my sło wych itp.
– z wy jąt kiem ka sje rów w skle pach, re stau ra cjach, ka wiar niach i ka sach bi le to wych; skarb ni -
cy w związ kach za wo do wych; urzęd ni cy od ra chun ków, we ksli; in ka sen ci in sty tu cji do bro -
czyn nej, cha ry ta tyw nej; po bor cy dłu gów, płat no ści, po dat ko wi; in ka sen ci czyn szów, ko mor -
ne go

3230 Se kre tar ki i ma szy nist ki
3231 Kan ce li ści i se kre tar ki

ko rek to rzy biu ro wi, kan ce li ści; se kre tar ki; se kre ta rze są do wi

3232 Ma szy nist ki, oso by wpi su ją ce tekst i da ne do kom pu te ra
ma szy nist ki, oso by wpro wa dza ją ce tek sty i da ne do kom pu te ra

3233 Po mo ce biu ro we, po mo ce w kan ce la rii
po mo ce biu ro we, po mo ce w kan ce la rii

3234 Re cep cjo ni ści
re cep cjo nist ki

3239 In ni urzęd ni cy biu ro wi
urzęd ni cy: re da gu ją cy li sty, re da gu ją cy po da nia; urzęd ni cy ad re su ją cy, wy sy ła ją cy li sty i ob słu -
gu ją cy ma szy ny fran ku ją ce, ad re su ją ce li sty, ko re spon den cję; ob słu ga ma szy ny sor tu ją cej do -
ku men ty; kom pi la to rzy ksiąg i spi sów, chro no me tra ży ści; oso by wpro wa dza ją ce da ne:
na kom pu ter, ma szy ny cy fro we, ta śmy, kar ty; oso by ob słu gu ją ce kon wer te ry, sor te ry, se echec ki;
ko de rzy przy ob rób ce da nych i w sta ty sty ce; oso by ob słu gu ją ce te le fax, te le graf, te lex, da le ko -
pis, kom pu te ro we edy to ry tek stów

3240 In ni
3241 Cel ni cy

cel ni cy, de kla ran ci cel ni, re fe ren ci cel ni, re wi den ci cel ni; (cło); urzęd ni cy urzę du cel ne go (gra -
nicz ni), spraw dza ją cy pasz por ty 
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3300 FUNK CJO NA RIU SZE PO LI CJI, WOJ SKA I OCHRO NY PAŃ STWA
3310 Po li cjan ci

niż si ofi ce ro wie mi li cji, po li cji i MSW – od pod po rucz ni ka do ka pi ta na; pod ofi ce ro wie i funk -
cjo na riu sze mi li cji po li cji i MSW; straż ni cy wię zien ni, do zor cy wię zien ni (kla wi sze), straż ni cy
w aresz cie śled czym

3320 Żoł nie rze za wo do wi
niż si ofi ce ro wie, cho rą żo wie w woj sku – od cho rą że go do ka pi ta na: młod szy cho rą ży, cho rą -
ży, star szy cho rą ży, cho rą ży szta bo wy, star szy cho rą ży szta bo wy, pod po rucz nik, po rucz nik,
ka pi tan; młod szy cho rą ży ma ry nar ki, cho rą ży ma ry nar ki, star szy cho rą ży ma ry nar ki, cho rą -
ży szta bo wy ma ry nar ki, star szy cho rą ży szta bo wy ma ry nar ki, pod po rucz nik ma ry nar ki, po -
rucz nik ma ry nar ki, ka pi tan ma ry nar ki; pod ofi ce ro wie w woj sku – od ka pra la do star sze go
sier żan ta: ka pral, star szy ka pral, plu to no wy, sier żant, star szy sier żant, sier żant szta bo wy, star -
szy sier żant szta bo wy, mat, star szy mat, bos man mat, bos man, star szy bos man, bos man szta -
bo wy, star szy bos man szta bo wy

3330 Ofi ce ro wie, pod ofi ce ro wie i funk cjo na riu sze stra ży po żar nej, stra ży prze my sło -
wej i in nych służb
ofi ce ro wie stra ży prze my sło wej i ko lej nic twa; pod ofi ce ro wie stra ży prze my sło wej i ko lej -
nic twa; funk cjo na riu sze stra ży prze my sło wej i ko lej nic twa – straż ni cy i war tow ni cy, re wi -
den ci; ofi ce ro wie i funk cjo na riu sze po żar nic twa; ofi ce ro wie po żar nic twa: młod szy ka pi -
tan, ka pi tan, star szy ka pi tan, młod szy bry ga dier, bry ga dier, star szy bry ga dier, nad bry ga -
dier; pod ofi ce ro wie po żar nic twa i stra ża cy: stra żak, star szy stra żak, sek cyj ny, star szy sek -
cyj ny, młod szy ognio mistrz, ognio mistrz, star szy ognio mistrz, młod szy aspi rant, aspi rant,
star szy aspi rant 

3400 PRA COW NI CY DZIA ŁAL NO ŚCI AR TY STYCZ NEJ, ROZ RYW KI I SPOR TU
3410 Ar ty ści es tra do wi

ar ty ści cyr ko wi i es tra do wi; ar ty ści cyr ko wi: akro ba ci cho dzą cy po li nie, na tra pe zie, li no skocz -
ko wie, clow ni (klow ni), za kli na cze, hip no ty ze rzy, ilu zjo ni ści, czło wiek – gu ma, imi ta to rzy,
na śla dow cy gło sów zwie rząt, żon gle rzy, ma gi cy, pre sti di gi ta to rzy, po grom cy i tre se rzy dzi kich
zwie rząt, ani ma to rzy la lek, brzu cho mów cy; mu zy cy i pio sen ka rze w lo ka lach roz ryw ko wych,
kon fe ran sje rzy, di scjoc keye (DJ -e), pre zen te rzy mu zycz ni; strip te aser ki; pio sen ka rze es tra do -
wi, wo ka li ści; pia ni ści, skrzyp ko wie, klar ne ci ści, or ga ni ści, per ku si ści, sak so fo ni ści, gi ta rzy ści,
pu zo ni ści; sta ty ści (na pla nie fil mo wym)

3420 Spor tow cy
spor tow cy: atle ci, bok se rzy, pił ka rze, ro we rzy ści wy ści go wi, kie row cy w wy ści gach mo to ro -
wych, żuż low cy; dżo ke je (joc keye), gra cze spor to wi, po zo sta li spor tow cy za wo do wi; in struk -
to rzy bi lar da, bry dża, sza chów; sę dzio wie spor to wi, roz jem cy spor to wi, dzia ła cze spor to wi;
na uczy cie le wschod nich sztuk wal ki 

4000 SPRZE DAW CY I SZE RE GO WI PRA COW NI CY USŁUG
4130 Sprze daw cy i ka sje rzy w skle pach
4131 Sprze daw cy w skle pach wiel ko po wierzch nio wych: hi per mar ke tach, su per mar -

ke tach, do mach to wa ro wych, skle pach sa mo ob słu go wych
sprze daw cy w skle pach wiel ko po wierzch nio wych: hi per mar ke tach, su per mar ke tach, do -
mach to wa ro wych, skle pach sa mo ob słu go wych

4132 Sprze daw cy w skle pach tra dy cyj nych
sprze daw cy w skle pach tra dy cyj nych
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4133 Sprze daw cy na ba za rach i tar go wi skach
kio ska rze i stra ga nia rze, han dla rze; sprze da je (han dlu je) na tar gu, na ba za rze, na gieł dzie to -
wa rów

4134 Po zo sta li sprze daw cy
po zo sta li sprze daw cy; sprze daw cy w skle pach nie zna ne go ty pu; re fe ren ci sku pu, kla sy fi ka to -
rzy, żyw ca, zbo ża

4135 Ka sje rzy w skle pach i punk tach usłu go wych
ka sje rzy (ka sa) w skle pach, punk tach usłu go wych, w re stau ra cjach, ba rach, pu bach buk ma -
che rzy (na wy ści gach), kru pie rzy 

4200 PRA COW NI CY TRANS POR TU I ŁĄCZ NO ŚCI
4210 Kon duk to rzy i kon wo jen ci
4211 Kon duk to rzy, kon tro le rzy bi le tów

kon duk to rzy, ka sje rzy (ka sa) kon duk tor scy, ka sje rzy bi le to wi i ba ga żo wi, kon tro le rzy bi le tów,
re wi zo rzy bi le tów, po cią gów, (wa go nów sy pial nych, ku sze tek), au to bu su, tro lej bu su, tram -
wa ju, stat ków pa sa żer skich; in for ma to rzy

4212 Kon wo jen ci
kon wo jen ci

4220 Li sto no sze, te le fo nist ki i in ni pra cow ni cy łącz no ści
4221 Li sto no sze, do rę czy cie le prze sy łek

li sto no sze, do rę czy cie le pocz to wi (pa czek, li stów), kon tro le rzy -do rę czy cie le

4222 Te le fo nist ki, te le mar ke te rzy
te le fo nist ki, te le gra fist ki, ra dio te le gra fist ki, (ope ra to rzy mor se’a), ra dio ope ra to rzy, te le ty pist -
ki, ope ra to rzy ra dio wę złów

4229 Po zo sta li pra cow ni cy łącz no ści nieskla sy fi ko wa ni gdzie in dziej
eks pe dy to rzy pocz to wi, roz dzie la cze (sor to wa nie) prze sy łek 

4300 PRA COW NI CY USŁUG OSO BI STYCH
4310 Fry zje rzy i ko sme tycz ki
4311 Fry zje rzy, cha rak te ry za to rzy

fry zje rzy, cha rak te ry za to rzy, pe ru ka rze

4312 Ko sme tycz ki, ma ni ku rzyst ki
ko sme tycz ki, ma ni kiu rzyst ki (ma ni cu re), pe di kiu rzyst ki (pe di cu re)

4320 Ku cha rze i kel ne rzy
4321 Ku cha rze, cu kier ni cy, ka wiar ki

ku cha rze, gar ma że rzy, cu kier ni cy, ka wiar ki

4322 Kel ne rzy, ste war dzi, bu fe to wi, bar ma ni
kel ne rzy, bu fe to wi, bar ma ni; ste war dzi na stat kach, okrę tach pro mach, sa mo lo tach (głów ny
ste ward) oraz ob słu ga ka bi no wa

4330 Pra cow ni cy in nych usług oso bi stych
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4331 Fo to gra fo wie
fo to gra fo wie, fo to gra fi cy: re kla mo wi, lot ni czy, ar chi tek tu ry, mo dy, fo to gra fo wie w wy daw nic -
twach, prze my sło wi, po li cyj ni, me dycz ni, por tre ci ści, fo to gra fia na uko wa; świad czą cy usłu gi
fo to gra ficz ne; fo to re por te rzy

4332 Pra cow ni cy po moc ni czy w za kła dach fo to gra ficz nych
pra cow ni cy po moc ni czy w za kła dach fo to gra ficz nych, la bo ra to riach fo to gra ficz nych i fil mo -
wych, fo to ko pii; kon ser wa to rzy ko pii fil mo wych, la bo ran ci fil mo wi i fo to gra ficz ni, re tu sze rzy
itp.

4334 Pra cow ni cy po grze bo wi
ob słu ga po grze bu, kon duk tu; ka ra wa nia rze; ob słu ga cho wa nia zwłok; bal sa mu ją cy zwło ki,
pra cow ni cy kre ma to rium; pra cow ni cy do mów po grze bo wych

4335 Astro lo go wie i wróż bia rze
astro lo go wie, prze po wia da cze przy szło ści, nu me ro lo dzy, chi ro man ci, wróż bia rze, wróż ki; sta -
wia cze Ta ro ta i po krew ni

4339 Po zo sta li pra cow ni cy usług oso bi stych
po zo sta li pra cow ni cy usług oso bi stych: po ko jów ki, słu żą ce (tak że oso bi ste), lo ka je, słu żą cy
(w tym ho te lo wi, oso bi ści); gar de ro bia ni oso bi ści i ho te lo wi; ho stes sy w klu bach, part ne rzy
do tań ca, for dan ce rzy 

4400 PRA COW NI CY MA GA ZY NO WA NIA I ZA OPA TRZE NIA
4410 Ma ga zy nie rzy

ma ga zy nie rzy

4420 Za opa trze niow cy
za opa trze niow cy 

4500 PRA COW NI CY OCHRO NY
4510 Pra cow ni cy ochro ny obiek tów i osób

Pra cow ni cy ochro ny obiek tów i osób; ochro nia rze, kon wo jen ci, bo dy -gu ard 

4600 MO DEL KI I HO STES SY
4610 Mo del ki i ho stes sy
4611 Mo del ki i mo de le

mo del ki – de mon stra cja odzie ży; mo del ki na po ka zach mo dy; ży we ma ne ki ny w oknach wy -
sta wo wych; de mon stra to rzy pro duk tów w ce lach re kla mo wych; oso by po zu ją ce (po zo wa nie)
fo to gra fom, ma la rzom i in nym ar ty stom

4612 Ho stes sy, oso by do to wa rzy stwa
ho stes sy pro mu ją ce to wa ry w skle pach, pa sa żach han dlo wych; oso by udzie la ją ce in for ma cji
na kon fe ren cjach, zjaz dach, im pre zach; oso by to wa rzy szą ce go ściom za gra nicz nym, cu dzo -
ziem com 

5000 WY KWA LI FI KO WA NI PRA COW NI CY FI ZYCZ NI 
5100 BRY GA DZI ŚCI I PRA COW NI CY FI ZYCZ NI NAD ZO RU

5160 Bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru
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5161 Bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru w gór nic twie i pro duk cji wy ro bów
me ta lo wych
bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru w gór nic twie i pro duk cji wy ro bów me ta lo wych bry -
ga dzi ści i in struk to rzy w gór nic twie oraz przy wy do by wa niu ga zu, ro py i tor fu; bry ga dzi ści i pra -
cow ni cy fi zycz ni nad zo ru przy pro duk cji me ta lu oraz w ob rób ce pla stycz nej i ciepl nej, dys po nen -
ci wsa du, bry ga dzi ści ob słu gi że liw nia ka, dys po nen ci ha li pie ców i po dob ni; bry ga dzi ści w bry -
ga dzie dzien nej przy wy sy ła niu blach bry ga dzi ści, dys po zy to rzy, dy żur ni elek tro mon te rzy i elek -
tro me cha ni cy – przy wy twa rza niu i roz pro wa dza niu ener gii elek trycz nej i ciepl nej lub przy pro -
duk cji i kon ser wa cji urzą dzeń i in sta la cji elek tro che micz nych; bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni
nad zo ru w pro duk cji i na pra wach urzą dzeń i ma szyn oraz in nych wy ro bów prze my słu me ta lo -
we go; bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru przy pie cach prze my sło wych i ogrzew czych
oraz sma ro wa niu urzą dzeń

5162 Bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru prze my słu włó kien ni cze go, che micz -
ne go, spo żyw cze go
bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru prze my słu włó kien ni cze go, che micz ne go, spo żyw -
cze go bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru w pro duk cji wy ro bów z włó kien sztucz nych
i na tu ral nych; bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru w pro duk cji odzie ży i kon fek cji, wy -
ro bów obuw ni czych i ga lan te ryj nych ze skó ry i gu my oraz z pa pie ru i two rzyw sztucz nych;
bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru przy pro ce sach che micz nych, pro duk cji mas pla -
stycz nych i szkliw nych; bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru przy pro ce sach prze twór -
stwa spo żyw cze go; bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru przy ob rób ce drew na i pro duk -
cji wy ro bów z drew na; bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru przy pro duk cji pa pie ru
i przy pra cach po li gra ficz nych

5163 Bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru bu dow nic twa
bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru bu dow nic twa bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni
nad zo ru przy pro duk cji ma te ria łów bu dow la nych; bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru
ro bót bu dow la no -mon ta żo wych; to ro mi strzo wie, dro go mi strzo wie

5164 Bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru w trans por cie i ma ga zy no wa niu
bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru w trans por cie i ma ga zy no wa niu bry ga dzi ści i pra -
cow ni cy fi zycz ni nad zo ru środ ków trans por tu bli skie go oraz urzą dzeń do ro bót ziem nych,
dro go wych; bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru w ma ga zy no wa niu i trans por cie bry ga -
dzi ści, pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru przy pra cach prze ła dun ko wych w trans por cie: do ke rzy,
ła do wa cze, eks pe dy to rzy; spe dy to rzy w przed się bior stwach prze wo zo wych (np. PKS, PKP);
bry ga dzi ści i pra cow ni cy nad zo ru w ma ga zy nach i trans por cie we wnątrz za kła do wym; bry ga -
dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru w bra kar niach i pa kow niach

5165 Bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru ro bót rol nych i le śnych
bry ga dzi ści i pra cow ni cy fi zycz ni nad zo ru ro bót rol nych i le śnych; bry ga dzi ści w sa dzie; bry -
ga dzi ści ho dow li zwie rząt: obo ro wi, w tu czar ni; bry ga dzi ści trak to ro wi, bry ga dzi ści ry ba cy;
bry ga dzi ści w le śnic twie 

5200 WY KWA LI FI KO WA NI PRA COW NI CY FI ZYCZ NI PO ZA ROL NIC TWEM
5210 Wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy w za wo dach gór ni czych i zwią za nych z gór nic twem
5211 Kom baj ni ści i ope ra to rzy ma szyn gór ni czych

kom baj ni ści i ope ra to rzy ma szyn gór ni czych, ma szyn do wy do by wa nia ro py i ga zu (wier ta -
cze) oraz for mo wa nia tor fu

5212 Gór ni cy
gór ni cy, skal ni cy, wier ta cze gór ni czy, strza ło wi, bu do wa cze w ko pal niach, ko pal niach od -
kryw ko wych, ra tow ni cy w gór nic twie
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5213 Wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy wy do by wa nia ro py i ga zu
ła do wa cze -gór ni cy, wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy wy do by wa nia ro py i ga zu, for mo wa cze tor fu,
sy gna li ści

5220 Wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy pro duk cji me ta li i wy ro bów elek tro tech nicz nych
oraz prze sy ła nia ener gii elek trycz nej i ciepl nej

5221 Wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy pro duk cji me ta li – wy ta pia cze, wal cow ni cy, ko wa -
le, od lew ni cy i po dob ni
wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy pro duk cji me ta li oraz ob rób ki pla stycz nej i ciepl nej – spie ka cze,
wy ta pia cze, wal cow ni cy, ko wa le, od lew ni cy, elek try za ro wi, for mie rze, har tow ni cy, hut ni cy
i po dob ni; rdze nia rze, od lew ni cy czę ści i ca ło ści; spa wa cze – ga zo wi, elek trycz ni, w osło nie
(tle no wej, ar go no wej); łu ko wi i opo ro wi; lu to wa cze – pło mie nio wi, in duk cyj ni, wy ro bów
pre cy zyj nych i bi żu te rii; spie ka cze, oczysz cza cze i wy ża rza cze me ta li; ope ra to rzy pie cy kon -
wer tu ją cych, gru szek Bes se me ra, pie ców Tho ma sa, pie ców tle no wych, pie ców łu ko wych;
ope ra to rzy wal ca rek na go rą co, ma szyn do wzbo ga ca nia sta li (na przy kład: na wę gla nia, azo -
to wa nia)

5222 Elek try cy, ener ge ty cy, elek tro ener ge ty cy, mon te rzy li nii elek trycz nych i urzą -
dzeń te le ko mu ni ka cyj nych
elek try cy, ener ge ty cy, elek tro ener ge ty cy przy wy twa rza niu i roz pro wa dza niu ener gii elek -
trycz nej i ciepl nej lub mon te rzy przy bu do wie i kon ser wa cji li nii elek trycz nych i urzą dzeń te -
le ko mu ni ka cyj nych; in sta la to rzy i kon ser wa to rzy: ka bli pod ziem nych i nad ziem nych, trak cji
elek trycz nych, ka bli te le gra ficz nych i te le fo nicz nych

5223 Elek tro mon te rzy, elek tro me cha ni cy urzą dzeń elek tro tech nicz nych, elek tro me -
cha nicz nych i te le ko mu ni ka cyj nych
elek tro mon te rzy, elek tro me cha ni cy ma szyn i urzą dzeń elek trycz nych; mon te rzy apa ra tu ry elek -
trycz nej i in nych wy ro bów elek trycz nych; wy spe cja li zo wa ni ro bot ni cy na praw urzą dzeń elek tro -
tech nicz nych, elek tro me cha nicz nych i te le ko mu ni ka cyj nych; ki no ope ra to rzy

5224 Ope ra to rzy ma szyn pro du ku ją cych wy ro by elek tro tech nicz ne i elek tro nicz ne
ope ra to rzy ma szyn i urzą dzeń pro du ku ją cych wy ro by elek tro tech nicz ne i elek tro nicz ne;
ope ra to rzy w ta śmo wej pro duk cji sprzę tu elek tro nicz ne go i me cha ni ki pre cy zyj nej (sprzęt
au dio wi zu al ny, ra dio wy, te le wi zo ry, chro no me try, ze ga ry, ze gar ki, pod ze spo ły elek tro nicz -
ne, wy po sa że nie mi kro elek tro nicz ne, sprzęt biu ro wy, in stru men ty pre cy zyj ne, apa ra ty słu -
cho we)

5225 Ma szy ni ści urzą dzeń wy twa rza ją cych i prze twa rza ją cych ener gię elek trycz ną
i ciepl ną
ma szy ni ści pod sta wo wych urzą dzeń wy twa rza ją cych i prze twa rza ją cych ener gię elek trycz ną
i ciepl ną oraz urzą dzeń kli ma ty za cyj nych i chłod ni czych

5226 Mon te rzy de ta li wy ro bów elek tro tech nicz nych i elek tro nicz nych
mon te rzy de ta li wy ro bów elek tro tech nicz nych i elek tro nicz nych; ro bot ni cy o wy spe cja li zo -
wa nych czyn no ściach w pro duk cji i na pra wach wy ro bów elek tro tech nicz nych, elek tro nicz -
nych i in nych pre cy zyj nych; cią ga cze dru tu; mon te rzy i kon ser wa to rzy: sprzę tu elek tro nicz -
ne go, sprzę tu au dio wi zu al ne go, sprzę tu kom pu te ro we go, sprzę tu prze twa rza nia i ob rób ki
da nych, prze my sło we go wy po sa że nia elek tro nicz ne go, sprzę tu me dycz ne go, sprzę tu me te -
oro lo gicz ne go, ra da ru, ra dia, wy po sa że nia sy gna li za cyj ne go, sys te mów sy gna li za cji, sprzę -
tu te le ko mu ni ka cyj ne go, te le wi zji, sprzę tu pro to ty po we go; bu dow ni czy an ten ra dio wych
i te le wi zyj nych; me cha ni cy elek tro ni cy: ma szyn li czą cych, sprzę tu au dio wi zu al ne go, ma -
szyn biz ne so wych, ma szyn kal ku lu ją cych, kom pu te rów, ma szyn biu ro wych, ra dia, te le wi -
zji; kon ser wa to rzy i ser wi san ci: sprzę tu au dio wi zu al ne go (ra dia i te le wi zji), sprzę tu elek tro -
nicz ne go
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5227 Pa la cze pie ców prze my sło wych i ko tłów ogrzew czych
pa la cze pie ców prze my sło wych i wiel kich ko tłów ogrzew czych oraz pie ców cen tral ne go
ogrze wa nia

5230 Wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy pro duk cji ma te ria łów bu dow la nych i bu dow nic twa
5231 Ma szy ni ści i ope ra to rzy urzą dzeń do pro duk cji ma te ria łów bu dow la nych

ma szy ni ści (ma szy ni sta) i ope ra to rzy urzą dzeń do pro duk cji ma te ria łów bu dow la nych

5232 Mu ra rze, be to nia rze, tyn ka rze, mon te rzy kon struk cji bu dow la nych
mu ra rze, be to nia rze, tyn ka rze, sztu ka to rzy, ma la rze bu dow la ni, zdu no wie, de ka rze (wy ko -
naw cy da chów), mu la rze; ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni ro bót be to no wych i żel be to no wych;
mon te rzy rusz to wań, mon te rzy kon struk cji bu dow la nych, za le wa cze fun da men tów

5233 Mon te rzy in sta la cji sa ni tar nych i ga zo wych, hy drau li cy
mon te rzy in sta la cji sa ni tar nych, ka na li za cyj nych, ga zo wych i wen ty la cyj nych, ru ro cią gów,
pa ro cią gów, ga zo cią gów, hy drau li cy

5234 Cie śle, sto la rze, ta pi ce rzy
cie śle, sto la rze, szkut ni cy, bed na rze, ko ło dzie je, mo de la rze w drew nie, wy spe cja li zo wa ni ma -

la rze wy ro bów z drew na (tak że sto lar ka bu dow la na), ta pi ce rzy (me bli, ma te ra cy, sa mo cho -
do wi i w in nych środ kach trans por tu); cie śle, cie śle okrę to wi i w stocz ni, cie śle w te atrze, cie -
śle w ko pal nia ni, cie śle przy kon struk cjach, cie śle sto lar ki bu dow la nej, sto la rze, sto la rze me -
blo wi; sto la rze me blo wi, kon struk to rzy me bli gię tych, ra mia rze, bed na rze, pro du cen ci drew -
nia ne go sprzę tu spor to we go, mo de li drew na nych, fa jek, skrzyń i opa ko wań i in nych wy ro -
bów z drew na

5235 Ope ra to rzy ma szyn do ob rób ki drew na – fre ze rzy, stru ga cze, to ka rze
ope ra to rzy ma szyn i urzą dzeń do ob rób ki drew na – fre ze rzy i stru ga cze drew na, to ka rze w drew -
nie i po krew ni; usta wia cze i ope ra to rzy ma szyn do pro duk cji i po zy ski wa nia drew na: wło śni cy,
tra ka; ope ra to rzy ma szyn wy twa rza ją cych wy ro by z drew na; ope ra to rzy ma szyn: tną cych, wier -
cą cych, szli fu ją cych, ko ru ją cych, wy kań cza ją cych, la kie ru ją cych, ma lu ją cych, mar ku ją cych, wy -
twa rza ją cych wy ro by z drew na; kon ser wa to rzy i im pre gna to rzy drew na, ro bot ni cy przy se zo no -
wa niu drew na; ope ra to rzy ma szyn do ob rób ki drew na, tra ków, pił, pi la rek, pras; ope ra to rzy ma -
szyn se zo nu ją cych, ko ru ją cych i roz drab nia ją cych drew no; ope ra to rzy ma szyn pro du ku ją cych
sklej kę; ro bot ni cy przy pro duk cji ce lu lo zy, pul py, pul py pa pie ro wej; ope ra to rzy ma szyn roz drab -
nia ją cych drew no na pul pę

5236 Po sadz ka rze, szkla rze i in ni ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni ro bót wy koń cze nio -
wych w bu dow nic twie
po sadz ka rze, par kie cia rze, szkla rze, izo la to rzy, gla zur ni cy, ka fel ka rze; ukła da cze pod łóg
z drze wa, mar mu ru, ter ra ko ty, mo zai ki; i in ni ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni ro bót wy koń cze -
nio wych w bu dow nic twie; wi tra ży ści

5240 Wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy bu do wy ma szyn i urzą dzeń, mon te rzy kon struk cji
sta lo wych oraz ope ra to rzy żu ra wi i dźwi gów

5241 Ro bot ni cy pra cu ją cy na ob ra biar kach do me ta li
ro bot ni cy pra cu ją cy na ob ra biar kach do me ta li – to ka rze, fre ze rzy, stru ga rze, szli fie rze, wier -
ta cze, ope ra to rzy skra war ki; pra cow ni cy cyn kow ni

5242 Ro bot ni cy me ta li za cyj nej ob rób ki me ta li
ro bot ni cy me ta li za cyj nej ob rób ki me ta li i wy ro bów me ta lo wych – me ta li za to rzy, po le ro wa -
cze, spa wa cze, brą zow ni cy, gra we rzy, złot ni cy, gal wa ni za to rzy i im po dob ni

5243 Wy spe cja li zo wa ni ro bot ni cy w pro duk cji i na pra wach urzą dzeń pre cy zyj nych
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wy spe cja li zo wa ni ro bot ni cy w pro duk cji i na pra wach urzą dzeń, me cha ni zmów i przy rzą dów
pre cy zyj nych, ma szyn biu ro wych, ana li tycz nych, wag, urzą dzeń pre cy zyj nie ka li bro wa nych
(śrub ka li bro wa nych, śrub mi kro me trycz nych, suw mia rek), ba ro me trów, ze ga rów, pro tez,
wy po sa że nia fo to gra ficz ne go, wy po sa że nia chi rur gicz ne go, apa ra tów fo to gra ficz nych, in stru -
men tów me dycz nych, den ty stycz nych, chi rur gicz nych, me te oro lo gicz nych, na utycz nych,
optycz nych, pre cy zyj nych, na uko wych; ju bi le rzy, ze gar mi strzo wie, opty cy

5244 Me cha ni cy ma szyn i urzą dzeń
me cha ni cy ma szyn i urzą dzeń w prze my sło wych za kła dach pra cy, me cha ni cy – kon ser wa to -
rzy, me cha ni cy – ope ra to rzy ma szyn

5245 Ma szy ni ści i ope ra to rzy żu ra wi, prze no śni ków, suw nic, wy cią gów
ma szy ni ści (ma szy ni sta i ope ra to rzy żu ra wi, prze no śni ków, suw nic, wy cią gów, urzą dzeń kru -
szą cych i sor tu ją cych oraz ro bót ziem nych, to ro wych, dro go wych i in nych bu dow la nych; ma -
szy ni ści ma szyn do ro bót ziem nych: bul do że rów, spy cha czy, wal ców dro go wych (wa lec), ma -
szyn do ukła da nia na wierzch ni dróg, ma szyn do as fal to wa nia, ma szyn do ukła da nia płyt chod -
ni ko wych, pod bi ja rek; ma szy ni ści, ope ra to rzy: dźwi gów (sta cjo nar nych, pły wa ją cych, sa mo -
jezd nych, ko le jo wych, bu dow la nych), żu ra wi (sta cjo nar nych i sa mo jezd nych), suw nic (suw ni -
co wi), wind ko pal nia nych, trans por te rów ta śmo wych, śluz, mo stów zwo dzo nych i ob ro to wych

5246 Mon te rzy kon struk cji sta lo wych, zbro ja rze, bla cha rze
mon te rzy kon struk cji sta lo wych i me ta lo wych, ni to wa cze, wier ta cze w me ta lu, skrę ca cze dru -
tu i lin sta lo wych, zbro ja rze, bla cha rze czę ści lot ni czych i po jaz dów, ko tla rze, kra ja cze sta li,
tra sow ni cy

5247 Me cha ni cy sa mo cho do wi i in nych środ ków trans por tu
me cha ni cy sa mo cho do wi i in nych środ ków trans por tu

5248 Me cha ni cy i ślu sa rze kon ser wa cji i na praw za trud nie ni w przed się bior stwach
sfe ry nie ma te rial nej
me cha ni cy, kon ser wa to rzy i ślu sa rze kon ser wa cji i na praw za trud nie ni w przed się bior stwach
sfe ry nie ma te rial nej

5249 Ślu sa rze na rzę dzio wi, me cha ni cy na rzę dzio wi
ślu sa rze na rzę dzio wi, me cha ni cy na rzę dzio wi, ślu sa rze pre cy zyj ni, tra se rzy

5250 Wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy prze my słu che micz ne go i spo żyw cze go
5251 Apa ra to wi re ak cji che micz nych oraz pie co wi pro ce sów che micz nych

apa ra to wi przy przy go to wa niu mie sza nek i roz two rów w pro duk cji che micz nej, apa ra to wi
pro ce sów dy fu zyj nych i re ak cji che micz nych oraz pie co wi pro ce sów che micz nych; ope ra to rzy
przy pro duk cji le ków, far ma ceu ty ków, środ ków de zyn fe ku ją cych; ope ra to rzy ma szyn: mie sza -
ją cych, kru szą cych, roz drab nia ją cych, mie lą cych, mik su ją cych; ope ra to rzy pie ców, au to kla -
wów, boj le rów, pa le nisk, ma szyn do szu sze nia, re tort, bun krów, ma szyn pro du ku ją cych ce -
ment, su sza rek; ope ra to rzy pras fil tru ją cych, fil trów, od wad nia czy, de hy dra to rów; ope ra to rzy
ma szyn de sty lu ją cych i se pa ru ją cych (ko lumn se pa ru ją cych przez de sty la cję); ope ra to rzy su -
chej de sty la cji drew na; ope ra to rzy re ak to rów kon wer tu ją cych i in nych (z wy jąt kiem pe tro che -
mii) oraz zbior ni ków próż nio wych; apa ra to wi ra fi na cji ro py naf to wej i ga zu; ope ra to rzy ma -
szyn mie sza ją cych, de sty lu ją cych, od siar cza ją cych, sta cji pomp i ta blic kon tro l nych w pe tro -
che mii i ob rób ce ga zu ziem ne go; ope ra to rzy ma szyn pro duk cji ga zu kok sow ni cze go i miej -
skie go, fi bry syn te tycz nej, ma te ria łów ra dio ak tyw nych i gu my; apa ra to wi na ste row ni (kie ro -
wa nie sprzę tem tech nicz nym)

5252 Apa ra to wi pro ce sów prze twór stwa spo żyw cze go
ope ra to rzy i apa ra to wi pro ce sów prze twór stwa spo żyw cze go; mie sza cze ty to niu, ta ba ki; ro -
bot ni cy przy su sze niu i fer men ta cji ty to niu; pro du cen ci cy gar, cy ga re tek, pa pie ro sów; sor tow -
ni cy i pa ko wa cze ty to niu i wy ro bów z ty to niu

301Spo łecz na Kla sy fi ka cja Za wo dów 2007



5253 Mły na rze, pie ka rze, cu kier ni cy, ubo jo wi, wę dli nia rze
mły na rze, pie ka rze, cu kier ni cy, kar me la rze, ubo jo wi, wę dli nia rze i in ni wy kwa li fi ko wa ni ro -
bot ni cy prze ro bu pło dów rol nych i ho dow la nych; rzeź ni cy, ma sa rze, fi le cia rze, so sia rze, kieł -
ba sia rze, wę dzal ni cy, pro du cen ci ma ry nat i su szo nek, pi kle rzy, kon ser wa to rzy żyw no ści;
ciast ka rze, lu kier ni cy; pro du cen ci: gu my do żu cia, cze ko la dy, kar me lu, pie czy wa cu kier ni cze -
go; mik se rzy, ope ra to rzy pie ców chle bo wych; pre se rzy cze ko la dy; ro bot ni cy przy pro duk cji:
ma sła, se ra żół te go, na bia łu, lo dów; pusz ko wa cze owo ców i wa rzyw, wy ci ska cze ole ju, pro du -
cen ci so ków owo co wych i wa rzyw nych, pro du cen ci cu kru me to da mi tra dy cyj ny mi, kon ser -
wa to rzy i pi kle rzy owo ców i wa rzyw oraz prze two rów z owo ców i wa rzyw

5254 Ope ra to rzy urzą dzeń ob rób ki szkła i ce ra mi ki, wy pa la cze, szli fie rze
ope ra to rzy urzą dzeń ob rób ki szkła i ce ra mi ki, to pia rze, for mo wa cze wy ro bów, wy pa la cze,
szli fie rze i po krew ni; for mie rze ce ra mi ki, fa jan su i por ce la ny; la kier ni cy po lce ra ny, dmu cha -
cze por ce la ny, kształ tow ni cy i i for mo wa cze; ozda bia cze por ce la ny i ce ra mi ki, mo de la to rzy,
garn ca rze, pre se rzy pras do tło cze nia wy ro bów por ce la no wych; mie szal ni cy przy pro duk cji
szkła, dmu cha cze szkła, szli fie rze szkła, przy ci na cze szkła, wier ta cze szkła; szli fie rze so cze wek;
ry tow ni cy w szkle, krysz ta le, pia ska rze szkła, po ler ni cy szkła, gra wer ni cy; ope ra to rzy ma szyn
do ob rób ki su row ców mi ne ral nych: pro duk cja ka mie nia syn te tycz ne go, azbe stu, azbe sto -ce -
men tu, ce men tu, dia men tów prze my sło wych; ope ra to rzy ma szyn szli fu ją cych, tną cych, wy -
kań cza ją cych i ła mią cych ka mień

5255 Ko lo ry ści, fo to che mi cy i de ko ra to rzy wy ro bów ze szkła, ce ra mi ki i two rzyw
sztucz nych
ko lo ry ści i fo to che mi cy oraz de ko ra to rzy, dru ka rze i ma la rze wy ro bów ze szkła, ce ra mi ki
i two rzyw sztucz nych; ma la rze i zdob ni cy pędz lem, ae ro gra fem, spray em, wał kiem wy ro bów
ze szkła, ce ra mi ki; li ter ni cy; sre brza cze lu ster i zwier cia deł; bar wia rze szkła; stem plow ni cy

5260 Wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy prze my słu włó kien ni cze go i odzie żo we go
5261 Przę dza rze, tka cze, dzie wia rze włók na, tka nin i odzie ży

przę dza rze (prząd ki), tka cze, dzie wia rze ręcz ni i ma szy no wi, sno wa cze, bie la rze, czy ści cie le
i far bia rze włók na, tka nin i odzie ży, prze wi ja cze przę dzy oraz ce ro wa cze, ko ron ka rze i re pa -
sacz ki, pra so wa cze odzie ży; pre pa ra to rzy włó kien na tu ral nych i sztucz nych, mie szal ni cy,
grem pla rze, eks trak to rzy, sor tow ni cy; ro bot ni cy przy pro duk cji ce lu lo zy; usta wia cze ma szyn
tka ją cych; pro du cen ci sie ci i sia tek; mon te rzy kro sen

5262 Wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy pro duk cji i na praw odzie ży i wy ro bów kon fek cyj -
no -ga lan te ryj nych
wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy pro duk cji i na praw odzie ży i wy ro bów kon fek cyj no -ga lan te ryj -
nych, wy ro bów fu trzar skich, odzie ży ze skó ry – kraw cy, szwa cze, ku śnie rze, rę ka wicz ni cy, ka -
pe lusz ni cy, bie liź nia rze, haf cia rze i im po dob ni; mo dyst ki, kroj czy fu ter, kroj czy skór i odzie -
ży; wy kra wa cze form kra wiec kich; kroj czy in nych pro duk tów: pa ra sol ki, po krow ce; pro du -
cen ci cza pek, pa ra so li, przy tu la nek, la lek, sztucz nych kwia tów, dy wa ni ków, ma ka tek, ża gli,
wszel kiej odzie ży, szwa cze skó ry

5263 Ro bot ni cy dzia łal no ści pod sta wo wej przy pro duk cji skó ry: gar ba rze, bar wia rze
ro bot ni cy dzia łal no ści pod sta wo wej przy pro duk cji skó ry: gar ba rze, bar wia rze; ro bot ni cy wy -
pra wia ją cy skó ry i fu tra, fo lusz ni cy, pi klerz skó ry i fu ter, po ler ni cy skó ry, pod strzy ga cze fu ter;
ope ra to rzy ma szyn pro duk cji wy ro bów skó rza nych i fu trzar skich w fa zie przy go to waw czej;
ope ra to rzy ma szyn: tną cych, gar bu ją cych, wy kań cza ją cych, po le ru ją cych skó rę

5264 Wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy pro duk cji i na praw wy ro bów ze skó ry i gu my oraz
z pa pie ru i two rzyw sztucz nych
wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy pro duk cji i na praw wy ro bów obuw ni czych i ga lan te ryj nych ze
skó ry i gu my oraz z pa pie ru i two rzyw sztucz nych – szew cy, cho lew ka rze, ry ma rze, ka let ni cy,
sio dla rze wul ka ni za to rzy, kon fek cjo ne rzy; in tro li ga to rzy (wy kań cza cze i opra wia cze ksią żek,
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ope ra to rzy ma szyn zszy wa ją cych i tną cych) pro du cen ci obu wia, ar ty ku łów spor to wych ze
skó ry, to re bek; ope ra to rzy ma szyn do pro duk cji obu wia (tak że or to pe dycz ne go i spor to we -
go); ro bot ni cy przy pro duk cji pa pie ru, kar to nu, tek tu ry; ope ra to rzy ma szyn pro du ku ją cych,
wy kań cza ją cych, bie lą cych i pla sty ku ją cych pa pier, kar ton i tek tu rę; ope ra to rzy ma szyn wy -
twa rza ją cych pro duk ty z pa pie ru: ko per ty, tor by pa pie ro we, tor by ce lo fa no we i po li ety le no -
we, pu deł ka, kar to ny, pa pe te rie, kar ty do gry, ope ra to rzy ma szyn pro du ku ją cych środ ki opa -
trun ko we

5270 Ope ra to rzy po jaz dów, ma szy ni ści i pa la cze pa ro wo zów
5271 Ope ra to rzy cięż kie go sprzę tu me cha nicz ne go

ope ra to rzy cięż kie go sprzę tu me cha nicz ne go, me cha ni cy i mo tor ni czo wie pi ły me cha nicz nej,
drwa le

5272 Ma szy ni ści po jaz dów ko le jo wych
ma szy ni ści (ma szy ni sta) po jaz dów ko le jo wych: pa ro wych, elek trycz nych, spa li no wych; ma -
szy ni ści me tra; po moc ni cy ma szy ni stów

5274 Kie row cy sa mo cho dów oso bo wych, cię ża ro wych, au to bu sów
kie row cy sa mo cho dów oso bo wych, cię ża ro wych, (cię ża ró wek), au to bu sów, au to ka rów; kie -
row cy wy wro tek, lor, cy stern, tra ków, fur go nów i fur go ne tek; kie row cy tak só wek, szo fe rzy,
kie row cy am bu lan sów, sa mo cho dów do staw czych, am bu lan sów pocz to wych, mi kro bu sów

5275 Mo tor ni czo wie tram wa jów i kie row cy tro lej bu sów
mo tor ni czo wie tram wa jów i kie row cy tro lej bu sów

5276 Ma szy ni ści lek kich po jaz dów mo to ro wych oraz kie row cy cią gni ków
ma szy ni ści (ma szy ni sta) lek kich po jaz dów mo to ro wych oraz kie row cy cią gni ków; kie row cy
mo to cy kli, kie row cy raj do wi i wy ści go wi (żuż low cy), kie row cy try cy kli, mo to cy kli trans por to -
wych, mo to ryk szy

5279 Po zo sta li ope ra to rzy i kie row cy po jaz dów
pa la cze pa ro wo zów, ko tłów w lo ko mo ty wach

5280 Ma ry na rze i ry ba cy
5281 Ma ry na rze, me cha ni cy, ra dio me cha ni cy

ma ry na rze, me cha ni cy, ra dio me cha ni cy, ma szy ni ści na stat kach i ża glow cach że glu gi wiel -
kiej (mor skiej, na mo rzu) i ma łej (przy brzeż nej, śród lą do wej i rzecz nej) – na okrę tach, ru do -
wę glow cach, kon te ne row cach, drob ni cow cach, ma sow cach, zbior ni kow cach, stat kach -prze -
twór niach), jach tach peł no mor skich, na bar kach, ku trach, ho low ni kach, pcha czach; za ło ga:
pro mu, wo do lo tu, śli zga cza, po dusz kow ca, ku trów ra tun ko wych; prze woź ni cy pro mo wi

5283 Ma ry na rze po kła do wi
ma ry na rze po kła do wi na stat kach i ża glow cach że glu gi wiel kiej (mor skiej, na mo rzu) i ma łej
(przy brzeż nej, rzecz nej i śród lą do wej): na okrę tach, ru do wę glow cach, kon te ne row cach, drob -
ni cow cach, ma sow cach, zbior ni kow cach, stat kach -prze twór niach), jach tach peł no mor skich,
na bar kach, ku trach, ho low ni kach, pcha czach

5284 Ry ba cy mor scy na stat kach i ku trach ry bac kich
ry ba cy mor scy (że glu gi mor skiej, na mo rzu) – na stat kach i ku trach ry bac kich, stat kach -prze -
twór niach; wy kwa li fi ko wa na za ło ga traw le rów i stat ków da le ko mor skich, la tar ni cy

5285 Ry ba cy śród lą do wi
ry ba cy śród lą do wi – zaj mu ją cy się ho dow lą i po ło wem ryb w sta wach, na je zio rach, rze ce
i wo dach przy brzeż nych, śród lą do wych, na mo rzu, że glu gi rzecz nej – na ku trach ry bac kich
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5290 Po zo sta li ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni
5291 Dru ka rze, po wie la czo wi i wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy w pro duk cji ar ty ku łów

pa pier ni czych i włó kien ni czych
dru ka rze, po wie la czo wi i in ni wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy przy go to wu ją cy for my do dru ku
i re pro duk cji fo to tech nicz nej w pro duk cji ar ty ku łów pa pier ni czych i włó kien ni czych; ste reo ty -
pe rzy i elek tro ty pe rzy; ze ce rzy, skła da cze; ma szy ni ści: li no ty po wi, mo no ty po wi, ofse to wi; ope -
ra to rzy de sk top pu bli shing; fo to ty pi ści; ma szy ni ści, ze ce rzy, ze sta wia cze czcio nek ste reo ty pu
i elek tro ty pu; ry tow ni cy dru kar scy: płyt Bra il le’a, w pły tach, cy lin drach, w gu mie, w drew nie,
w ka mie niu syn te tycz nym; ope ra to rzy, fo to gra fo wie, re tu sze rzy: ro to gra wi ta tu ry, fo to gra wi ta -
tu ry i fo to ro to gra wi ta tu ry; re tu sze rzy li to gra fii; ko pia rze płyt dru kar skich na pa pier la bo ran ci
ciem ni ne ga ty wo wej i po zy ty wo wej; dru ka rze, stem pla rze, tło cza rze na tka ni nach, je dwa biu

5292 Kon tro le rzy ja ko ści i ilo ści ma te ria łów i wy ro bów go to wych
kon tro le rzy ja ko ści i ilo ści ma te ria łów i wy ro bów go to wych

5293 Po bie ra cze prób, bra ka rze, sor to wa cze
po bie ra cze prób, bra ka rze, sor to wa cze

5299 In ni ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni po za rol nic twem
in ni ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni po za rol nic twem; pro du cen ci i mon te rzy ża lu zji okien nych 

5300 WY KWA LI FI KO WA NI PRA COW NI CY FI ZYCZ NI W ROL NIC TWIE
5310 Wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy rol ni
5311 Trak to rzy ści, kom baj ni ści i in ni wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy rol ni

trak to rzy ści, kom baj ni ści i in ni wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy rol ni; ope ra to rzy sprzę tu rol ni cze -
go: żni wia rek, sno po wią za łek, cią gni ków rol ni czych

5320 Wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy le śnic twa
5321 Ga jo wi, pod le śni czo wie i in ni wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy le śnic twa

ga jo wi, pod le śni czo wie i in ni wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy le śnic twa my śli wi, tra pe rzy,
uczest ni cy na gon ki pod czas po lo wa nia

5330 Po zo sta li wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy fi zycz ni w rol nic twie
5331 Ogrod ni cy, pszcze la rze

ogrod ni cy, pszcze la rze, oku li za to rzy

5332 Po zo sta li wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy fi zycz ni w rol nic twie
po zo sta li wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy fi zycz ni w rol nic twie; ope ra to rzy in ku ba to rów 

6000 PÓŁ WY KWA LI FI KO WA NI I NIE WY KWA LI FI KO WA NI PRA COW NI CY FI ZYCZ NI 
6100 PÓŁ WY KWA LI FI KO WA NI I NIE WY KWA LI FI KO WA NI PRA COW NI CY FI ZYCZ NI

PO ZA ROL NIC TWEM
6150 Ro bot ni cy do prac pro stych w prze my śle, bu dow nic twie, trans por cie
6151 Ro bot ni cy do prac pro stych w prze my śle

oso by wy ko nu ją ce pra cę na kład czą w za kre sie pro duk cji wy ro bów me ta lo wych, elek tro tech -
ni ki i elek tro ni ki; ro bot ni cy wy ko nu ją cy czyn no ści przy go to waw cze i po moc ni cze przy pro -
duk cji me ta li oraz ob rób ce pla stycz nej i ciepl nej – mie szal ni cy rud, ukła da cze wsa du, za ła do -
wy wa cze że li wia ków, spu stów, ka li brow ni cy rur i po dob ni; ro bot ni cy bez okre ślo nej spe cjal -
no ści lub do prac naj prost szych przy pro duk cji me ta li oraz ob rób ce pla stycz nej i ciepl nej
w prze my śle wy do byw czym i hut nic twie; ro bot ni cy wy ko nu ją cy czyn no ści przy go to waw cze
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i po moc ni cze w pro duk cji i na pra wach urzą dzeń, ma szyn i na rzę dzi; la kier ni cy sa mo cho do -
wi; ro bot ni cy bez okre ślo nej spe cjal no ści lub przy ucze ni do prac naj prost szych w pro duk cji
i na pra wach urzą dzeń i ma szyn oraz in nych wy ro bów me ta lo wych; ro bot ni cy bez okre ślo nej
spe cjal no ści lub do prac naj prost szych przy wy twa rza niu i roz pro wa dza niu ener gii elek trycz -
nej i ciepl nej lub przy pro duk cji i kon ser wa cji urzą dzeń i in sta la cji elek tro tech nicz nych; do zo -
wa cze, for mo wa cze i wy pa la cze wy ro bów w pro duk cji ma te ria łów bu dow la nych (ce gieł i pu -
sta ków) oraz ka mie nia rze, ka fla rze ope ra to rzy ma szyn wy pa la ją cych ce gły; kok sow ni cy; ro -
bot ni cy wy ko nu ją cy czyn no ści przy go to waw cze i po moc ni cze przy prze bie gu pro ce sów che -
micz nych oraz przy pro duk cji szkła i ce ra mi ki; ope ra to rzy ma szyn pro du ku ją cych wy ro by ze
szkła i ce ra mi ki oraz pro du ku ją cych por ce la nę i fa jans; ope ra to rzy ma szyn tło czą cych, pra su -
ją cych, wy dmu chu ją cych, tną cych, wy kań cza ją cych, po le ru ją cych i szli fu ją cych szkło; ope ra -
to rzy ma szyn przy go to wu ją cych szkło do pro duk cji (ma szy ny fil tru ją ce, eks trak tu ją ce, mły ny,
mik se ry); ro bot ni cy ob słu gi po moc ni czej w pro ce sie dru ku, po wie la nia i re pro duk cji fo to tech -
nicz nej w pro duk cji ar ty ku łów pa pier ni czych i włó kien ni czych; ope ra to rzy ma szyn dru kar -
skich; ope ra to rzy ma szyn do od le wa nia czcio nek, fo to ty pu, pras dru ku ją cych, pras li to gra ficz -
nych, ofse tu, ro to gra wi ta tu ry, dru ku ta pet, dru ku na tka ni nach, si to dru ku; ro bot ni cy bez okre -
ślo nej spe cjal no ści lub przy ucze ni do prac naj prost szych przy prze bie gu pro ce sów che micz -
nych oraz przy pro duk cji szkła i ce ra mi ki; ro bot ni cy bez okre ślo nej spe cjal no ści lub wy ko nu -
ją cy pro ste czyn no ści przy ob rób ce drew na i pro duk cji wy ro bów z drew na: cio sa cy, fli sa cy; ro -
bot ni cy bez okre ślo nej spe cjal no ści lub przy ucze ni do wy ko ny wa nia pro stych czyn no ści pro -
duk cji i na praw odzie ży i wy ro bów kon fek cyj nych: kroj czy, szwa cze, dziur ka cze, pra so wa cze,
przy ci na cze oraz po moc ni cy; ope ra to rzy ma szyn tkac kich i dzie wiar skich; ope ra to rzy per fo ra -
to rek kart ja cqu ar da; ope ra to rzy ma szyn przy pro duk cji ubrań; ope ra to rzy kro sen; przę dza -
cze; ope ra to rzy ma szyn do szy cia: zwy kłych, ka let ni czych, over loc ków, ma szyn do pro duk cji
ka pe lu szy; ma szyn do ro bie nia i ob szy wa nia dziu rek, szwacz ki (szwa cze); ro bot ni cy wy ko nu -
ją cy pro ste czyn no ści przy go to waw cze i po moc ni cze w pro duk cji wy ro bów z włó kien na tu ral -
nych i sztucz nych: oczysz cza cze su row ca, grem pla rze, wią za cze ni ci, zwi ja cze przę dzy, ce ro -
wa cze; przy go to wy wa cze włók na, prze wi ja cze, skrę ca cze przę dzy; ope ra to rzy ma szyn mie sza -
ją cych, łą czą cych, skrę ca ją cych przę dzę i włók no, pre pa ru ją cych fi brę; apa ra to wi ma szyn
przy pro duk cji wło kien i przę dzy; apa ra to wi ma szyn bie lar skich, far bu ją cych i czysz czą cych,
su szą cych, pra su ją cych, ma glu ją cych; ro bot ni cy bez okre ślo nej spe cjal no ści lub przy ucze ni
do wy ko ny wa nia naj prost szych czyn no ści w pro duk cji z włó kien sztucz nych i na tu ral nych
oraz ich po moc ni cy; ro bot ni cy bez okre ślo nej spe cjal no ści lub przy ucze ni do wy ko ny wa nia
pro stych czyn no ści w pro duk cji i na pra wach wy ro bów obuw ni czych i ga lan te ryj nych ze skó -
ry, gu my oraz z pa pie ru i two rzyw sztucz nych – ćwie ka rze, skle ja cze, na kle ja cze ob ca sów, szli -
fie rze ce ra ty, zgrze wa cze fo lii i po dob ni; cha łup ni cy w za kre sie pro duk cji odzie ży, obu wia
i wy ro bów kon fek cyj no -ga lan te ryj nych; ope ra to rzy ma szyn wy twa rza ją cych wy ro by far ma -
ceu tycz ne i to a le to we; ope ra to rzy ma szyn pro du ku ją cych de ter gen ty, le ki, de sty lu ją cych per -
fu my; ope ra to rzy ma szyn wy twa rza ją cych amu ni cję, ma te ria ły wy bu cho we, mi ny, fa jer wer ki,
sztucz ne ognie, pe tar dy, ka pi szo ny, kor ki, za pał ki, ra kie ty sy gna li za cyj ne; me ta li za to rzy, gal -
wa ni ze rzy; ope ra to rzy ma szyn: ano dy zu ją cych, elok su ją cych, oksy du ją cych, pla te ru ją cych,
elek tro pla te ru ją cych, la mi nu ją cych, ma lu ją cych, czysz czą cych, od tłusz cza ją cych, szli fu ją cych
i po le ru ją cych elek tro li tycz nie; ope ra to rzy ma szyn wy twa rza ją cych ma te ria ły fo to gra ficz ne;
ope ra to rzy ma szyn wy wo łu ją cych, utrwa la ją cych fil my i fo to gra fie; ope ra to trzy ma szyn pro -
du ku ją cych ma te ria ły świa tło czu łe; ope ra to rzy ma szyn pro du ku ją cych: świe ce, ołów ki, środ ki
pio rą ce (oprócz de ter gen tów), gu mo leum, li no leum, ga zy tech nicz ne; ope ra to rzy ma szyn wy -
twa rza ją cych wy ro by z gu my: pie cząt ki i stem ple, opo ny i in ne pro duk ty z gu my; ope ra to rzy
ma szyn: wul ka ni zu ją cych, mły nów; apa ra to wi przy pro duk cji gu my; ope ra to rzy ma szyn wy -
twa rza ją cych wy ro by z pla sty ku, two rzyw sztucz nych; ope ra to rzy ma szyn: mie lą cych, tną -
cych, wier cą cych, la mi nu ją cych pla styk apa ra to wi przy pro duk cji pla sty ku; ope ra to rzy pras,
mły nów i wtry ska rek ci śnie nio wych; ro bot ni cy bez okre ślo nej spe cjal no ści lub przy ucze ni
do wy ko ny wa nia pro stych czyn no ści w prze my śle spo żyw czym; apa ra to wi w prze twór stwie
mię sa i ryb: za sa la nie, za mra ża nie, pusz ko wa nie, kon ser wo wa nie, ste ry li zo wa nie, my cie,
blan szo wa nie; ope ra to rzy au to kla wów przy pro duk cji mię sa i ryb; apa ra to wi przy prze twór -
stwie mle ka, pa ste ry za cji mle ka, pro duk cji mle ka w prosz ku; ope ra to rzy przy pro duk cji mle ka
skon den so wa ne go, schła dza niu mle ka i pa ko wa niu próż nio wym wy ro bów mlecz nych; apa ra -
to wi urzą dzeń do pro duk cji pasz, ry żu, przy praw; ope ra to rzy ma szyn mie lą cych i łu ska ją cych;
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ope ra to rzy ma szyn przy pro duk cji pie czy wa, wy ro bów mącz nych (mą ka), cze ko la dy i pro duk -
tów cze ko la do wych, cu kier ków, ma ka ro nów; ope ra to rzy ma szyn do blan szo wa nia, pusz ko -
wa nia, su sze nia, od wad nia nia, mro że nia, kon ser wo wa nia, ste ry li zo wa nia, tło cze nia, my cia
i pa ko wa nia próż nio we go: owo ców, wa rzyw, grzy bów, mar ga ry ny, tłusz czy ro ślin nych i orze -
chów ziem nych; ope ra to rzy ma szyn do pro duk cji i kry sta li za cji cu kru, ra fi na to ro wi; oper to rzy
ma szyn do cię cia, mie sza nia, su sze nia, pa le nia, fer men to wa nia i pa ko wa nia: her ba ty, ka wy
i ka kao; apa ra to wi przy pro duk cji ty to niu, pa pie ro sów, cy gar i cy ga re tek; ope ra to rzy ma szyn
do cię cia, mie sza nia, fer men to wa nia, su sze nia i pro duk cji wy ro bów ty to nio wych; pi wo wa rzy,
wi nia rze, go rzel nia ni; ope ra to rzy ma szyn do mie sza nia, de sty lo wa nia, mie sza nia, roz le wa nia,
bu tel ko wa nia: al ko ho lu, spi ry tu aliów, wi na, spi ry tu su, pi wa, octu (ocet); pra cow ni cy fi zycz ni
la bo ra to riów prze my sło wych; sma row ni cy i oczysz cza cze urzą dzeń oraz po pie la rze, rusz to wi
i ko mi nia rze; po moc la bo ra to ryj na w za kła dzie prze my sło wym; po zo sta li cha łup ni cy

6152 Ro bot ni cy do prac pro stych za trud nie ni przy wzno sze niu bu dyn ków
ro bot ni cy bez okre ślo nej spe cjal no ści lub przy ucze ni do pro stych czyn no ści w pro duk cji ma te -
ria łów bu dow la nych i bu dow nic twie (przy bu do wie do mów); tra ga rze ce gieł i pu sta ków; tacz -
ko wi i ko pa cze w bu dow nic twie

6153 Ro bot ni cy do prac pro stych w przy bu do wie i utrzy ma niu dróg i li nii ko mu ni ka -
cyj nych
Pół wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy bu do wy dróg oraz trans por tu pu blicz ne go i we wnątrz za kła do -
we go: bru ka rze, as fal cia rze, ro bot ni cy to ro wi i ro bót wod no -in ży nie ryj nych, ko pa cze oraz ro -
bot ni cy po moc ni czy przy urzą dze niach do ro bót ziem nych i dro go wych; me lio ran ci, po mia ro -
wi geo de zyj ni; ro bot ni cy ob słu gi obiek tów ta bo ru trans por tu sa mo cho do we go, lot ni cze go
oraz ko mu ni ka cji miej skiej; czy ści cie le zwrot nic; dróż ni cy ko le jo wi i dro go wi; na staw ni czo -
wie i zwrot ni czo wie; usta wia cze, ma new ro wi, prze to ko wi i po krew ni; po moc ni cy ma szy ni -
stów po jaz dów trak cyj nych: pa ro wych, elek trycz nych, spa li no wych

6154 Ro bot ni cy do prac pro stych w trans por cie, za trud nie ni przy pa ko wa niu, ła do -
wa niu i prze wo że niu to wa rów i osób
ro bot ni cy prze ła dun ko wi, za ła dun ko wi (sa mo cho dów, wa go nów, stat ków) w trans por cie ze -
wnętrz nym, tra ga rze ła dun ków, do ke rzy (ro bot ni cy do ko wi), ro bot ni cy por to wi, sztau erzy
woź ni ce, fur ma ni; nie wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy ma ga zy nów i trans por tu ro bot ni cy ma ga -
zy nów, ma ga zy no wi i in ni ro bot ni cy za trud nie ni przy prze cho wy wa niu i wy da wa niu na rzę -
dzi, ma te ria łów i wy ro bów go to wych; usta wia ją cy na pa le tach, od bie ra cze w grem plar niach,
pa ko wa cze, zna ko wa cze, stem pla rze oraz ro bot ni cy do prac pro stych przy li cze niu, wa że niu
(wa go wi) i mie rze niu; pusz ku ją cy, ety kie tu ją cy, bu tel ku ją cy, pusz ku ją cy, fa so wa cze ap tecz ni
ro bot ni cy trans por tu we wnątrz za kła do we go za trud nie ni przy do wo że niu, ła do wa niu, prze no -
sze niu, ukła da niu i tym po dob nych czyn no ściach; kie row cy w trans por cie we wnątrz za kła do -
wym; ro bot ni cy bez okre ślo nej spe cjal no ści lub w ob słu dze po moc ni czej przy środ kach trans -
por tu bli skie go oraz przy urzą dze niach do ro bót ziem nych i dro go wych, ro bot ni cy to ro wi, ko -
pa cze, tacz ko wi; ro bot ni cy na stat kach że glu gi mor skiej (na mo rzu), przy brzeż nej śród lą do -
wej i rzecz nej, (ża glow ców) bez okre ślo nej spe cjal no ści lub do prac naj prost szych, z wy jąt -
kiem do ke rów i in nych ro bot ni ków prze ła dun ko wych; ro bot ni cy cu mu ją cy stat ki w por tach
po moc ni cy kie row ców

6159 Po zo sta li ro bot ni cy do prac pro stych w prze my śle, bu dow nic twie, trans por cie
pa la cze pa ro wo zów, ko tłów w lo ko mo ty wach pa la cze na stat kach że glu gi wiel kiej (mor skiej
(na mo rzu)) i ma łej (przy brzeż nej, rzecz nej i śród lą do wej): na okrę tach, ru do wę glow cach,
kon te ne row cach, drob ni cow cach, ma sow cach, zbior ni kow cach, stat kach -prze twór niach),
jach tach peł no mor skich, na bar kach, ku trach, ho low ni kach, pcha czach; po zo sta li ro bot ni cy
pół wy kwa li fi ko wa ni i nie wy kwa li fi ko wa ni 
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6300 PÓŁ WY KWA LI FI KO WA NI I NIE WY KWA LI FI KO WA NI RO BOT NI CY ROL NI I LE ŚNI
6310 Pół wy kwa li fi ko wa ni i nie wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy rol ni i le śni
6311 Pół wy kwa li fi ko wa ni i nie wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy rol ni

pół wy kwa li fi ko wa ni i nie wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy rol ni: przy ko sze niu, sie wie, or ce (or -
ka); pa stu chy, obo ro wi, sta jen ni itp. in ni nie wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy na jem ni w go spo -
dar stwach rol nych

6313 Pół wy kwa li fi ko wa ni i nie wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy le śni, drwa le
pół wy kwa li fi ko wa ni i nie wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy le śni, drwa le

6314 Pie lę gnia rze we te ry na rii, sa ni ta riu sze we te ry na rii
pie lę gnia rze we te ry na rii, sa ni ta riu sze we te ry na rii 

6400 NIE WY KWA LI FI KO WA NI PRA COW NI CY USŁUG
6410 Stró że, woź ni i sprzą ta cze
6411 Stró że, do zor cy dzien ni i noc ni, por tie rzy

stró że, do zor cy dzien ni i noc ni, por tie rzy; za kry stia nie, fur to wi, klucz ni cy; straż ni cy par kin -
gów, straż ni cy par ków, ogro dów zoo lo gicz nych i in nych; straż ni cy w sa lach mu ze al nych i wy -
sta wo wych, odźwier ni, eta żo we

6412 Do zor cy do mów miesz kal nych (go spo da rze do mów)
do zor cy do mów miesz kal nych (go spo da rze do mów), por tie rzy w do mach

6413 Woź ni, szat nia rze, bi le te rzy
woź ni, szat nia rze, kon tro le rzy bi le tów (w te atrze, ki nie itp.)

6414 Sprzą ta cze po miesz czeń, sprzą tacz ki
sprzą ta cze po miesz czeń, sprzą tacz ki, boy ho te lo wy

6415 Za mia ta cze ulic, zmy wa cze (au to bu sów, be czek, na czyń itp.)
za mia ta cze ulic (przy stan ków, par ków, do mów), ro bot ni cy za trud nie ni przy wy wo że niu
śmie ci, zbie ra cze śmie ci, śmie cia rze (pra cu ją cy w służ bach oczysz cza nia mia sta); zmy wa cze
(my ją cy) (au to bu sów, be czek, na czyń itp.) my ją cy pod czas pro ce sów tech no lo gicz nych

6416 Gra ba rze
gra ba rze

6420 Goń cy i po krew ni
6421 Goń cy i po krew ni

goń cy (go niec), po słań cy

6422 Ba ga żo wi, do rę czy cie le i do star czy cie le
ba ga żo wi, win dzia rze; do rę czy cie le pra sy, mle cza rze, roz no si cie le mle ka; do star czy cie le (do -
staw cy) za ku pów ze skle pu i po krew ni

6430 Po mo ce do mo we
6431 Po mo ce do mo we

po mo ce do mo we, słu żą ce

6432 Pra cow ni cy bez okre ślo nych kwa li fi ka cji za trud nie ni przy przy rzą dza niu i po -
da wa niu po sił ków
pra cow ni cy bez okre ślo nych kwa li fi ka cji (do prac pro stych) za trud nie ni przy przy rzą dza niu
i po da wa niu po sił ków, po moc ku chen na, w re stau ra cji
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6440 Nie wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy han dlu
han dla rze ulicz ni, ob woź ni itp. han dla rze ulicz ni żyw no ścią, sprze daw cy wo dy so do wej, lo -
dów (lo dziarz); han dla rze ulicz ni zaj mu ją cy się sprze da żą, han dlu ją cy to wa ra mi prze my sło -
wy mi, odzie żą, pra są, książ ka mi, pa pie ro sa mi, kwia ta mi (bu kie cia rze, kwia cia rze), ar ty ku ła -
mi che micz ny mi i in ny mi ar ty ku ła mi; do mo krąż cy, sprze daw cy świad czą cy usłu gi na za mó -
wie nie te le fo nicz ne; pra cow ni cy po moc ni czy w punk tach sku pu; po moc w skle pach, ap te kach

6450 Po zo sta li nie wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy usług
6451 Sa lo wi, sa lo we, ste ry li za to rzy na rzę dzi szpi tal nych

sa lo wi, sa lo we, ste ry li za to rzy na rzę dzi szpi tal nych, no szo wi

6452 Ła zien ni, de zyn fek to rzy, de zyn se ka to rzy
ła zien ni, de zyn fek to rzy, de zyn se ka to rzy

6453 Sa ni ta riu szo wi, gip so wi, ste ry li za to rzy, za bie go wi
sa ni ta riu szo wi, gip so wi, ste ry li za to rzy, za bie go wi bal ne olo gicz ni, sio stry i opie kun ki PCK

6459 Po zo sta li nie wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy usług
po zo sta li nie wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy usług: pracz ki, pra so wa cze bie li zny (wy łącz nie
pra nie i pra sow nie ręcz ne); wę gla rze 

7000 ROL NI CY 
7100 ROL NI CY IN DY WI DU AL NI

7110 Sa mo dziel ni rol ni cy – wła ści cie le go spo darstw rol nych
sa mo dziel ni rol ni cy (rol nik)- wła ści cie le go spo darstw rol nych; rol ni cy in dy wi du al ni: zaj mu ją cy
się upra wą zbo ża, ziem nia ków, bu ra ków, wa rzyw, ro ślin pa szo wych, ty to niu; ho dow cy zwie -
rząt: by dła, trzo dy chlew nej, dro biu sa mo dziel ni rol ni cy – dzier żaw cy, użyt kow ni cy go spo darstw
rol nych; zaj mu ją cy się upra wą zbo ża, ziem nia ków, bu ra ków, wa rzyw, ro ślin pa szo wych, ty to -
niu; ho dow cy zwie rząt: by dła, trzo dy chlew nej, dro biu po ma ga ją cy człon ko wie ro dzin w pry wat -
nych go spo dar stwach rol nych, ogrod ni czych i ho dow la nych; człon ko wie spół dziel ni rol nych

7120 Ogrod ni cy i ho dow cy – wła ści cie le
wła ści cie le ogro dów, szklar ni, cie plar ni, ogrod ni cy, wa rzyw ni cy, spe cja li zu ją cy się w upra -
wach kwia tów, wa rzyw, owo ców, ziół (zio ła); sa dow ni cy – upra wa drzew owo co wych, wła -
ści cie le plan ta cji cho inek; pszcze la rze, bart ni cy, wła ści cie le pa siek; ho dow cy, wła ści cie le ferm
ho dow la nych – np. zwie rząt fu ter ko wych (li sy, nor ki, nu trie, kró li ki, tchó rzo fret ki); ry ba cy,
wła ści cie le sta wów ry bac kich; człon ko wie ro dzi ny po ma ga ją cy w pra cy pry wat nym wła ści cie -
lom ogro dów, szklar ni, ferm ho dow la nych itp. 

7300 RY BA CY
7310 Szy pro wie, wła ści cie le ku tra lub ło dzi ry bac kiej

szy pro wie, wła ści cie le ku tra lub ło dzi (łódź) ry bac kiej 

8000 WŁA ŚCI CIE LE FIRM 
8100 WŁA ŚCI CIE LE ZA KŁA DÓW WY TWÓR CZYCH I USŁUG MA TE RIAL NYCH

8110 Wła ści cie le za kła dów wy twór czych i usług ma te rial nych
8112 Wła ści cie le za kła dów pro duk cji, na praw i re mon tów urzą dzeń me cha nicz nych,

elek tro me cha nicz nych
wła ści cie le za kła dów pro duk cji, na praw i re mon tów ma szyn i urzą dzeń me cha nicz nych, elek -
tro me cha nicz nych i in nych pre cy zyj nych oraz ob rób ki me ta li, warsz ta tów sa mo cho do wych
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8113 Wła ści cie le za kła dów pro duk cji ma te ria łów bu dow la nych, ro bót bu dow la no -
-mon ta żo wych i ob rób ki drew na
wła ści cie le za kła dów pro duk cji ma te ria łów bu dow la nych, ro bót bu dow la no -mon ta żo wych
i ob rób ki drew na (sto la rze, mo de la rze, ta pi ce rzy, wła ści cie le tar ta ków)

8114 Wła ści cie le za kła dów pro duk cji i na praw odzie ży, obu wia, wy ro bów kon fek cyj -
no -ga lan te ryj nych i in nych po krew nych
wła ści cie le za kła dów pro duk cji i na praw odzie ży, obu wia, wy ro bów kon fek cyj no -ga lan te ryj -
nych i in nych po krew nych; wła ści cie le praln ni, ma gla (ma giel), szew cy; (wy ro by z pa pie ru,
gu my, od pad ków zwie rzę cych i ro ślin nych, two rzyw sztucz nych)

8116 Wła ści cie le firm lub po jaz dów świad czą cy usłu gi trans por to we i prze wo zo we
wła ści cie le tak só wek ba ga żo wych i oso bo wych; wła ści cie le au to bu sów, mi kro bu sów, sa mo cho -
dów cię ża ro wych, do staw czych, TIR -ów; wła ści cie le sa mo cho dów spe cja li stycz nych: po no śni -
ków, dźwi gów (żu ra wi), cy stern, przy sto so wa nych do prze wo zu be to nu, che mi ka liów, wo zów
ase ni za cyj nych; wła ści cie le przed się biorstw ko mu ni ka cji miej skiej, mię dzy mia sto wej, da le ko bież -
nej; wła ście le firm prze wo zo wych w za kre sie kra jo wym, mię dzy na ro do wym; wła ście le firm spe -
dy cyj nych; wła ści cie le trans por to wych (za przę go wych) po jaz dów kon nych (woź ni ce, fur ma ni)

8118 Wła ści cie le po zo sta łych za kła dów wy twór czych
wła ści cie le po zo sta łych za kła dów wy twór czych: pie kar ni, cu kier ni, wę dli niar ni i in nych oso -
by pro wa dzą ce za kła dy wy twór cze na pod sta wie umo wy ajen cyj nej (agen ci) 

8400 WŁA ŚCI CIE LE FIRM W SFE RZE USŁUG NIE MA TE RIAL NYCH I OSO BI STYCH
8410 Wła ści cie le firm w sfe rze usług nie ma te rial nych i oso bi stych
8411 Wła ści cie le firm ob ro tu fi nan so we go – kan to rów, lom bar dów itp.

wła ści cie le firm ob ro tu fi nan so we go – kan to rów, lom bar dów, punk tów ob słu gi kre dy tu i ka -
pi ta łu; po ży cza ją cy pie nią dze pod za staw, li chwia rze

8412 Wła ści cie le firm kon sul tin go wych, re kla mo wych, do radz twa tech nicz ne go, eko -
no micz ne go i praw ne go
wła ści cie le firm kon sul tin go wych (con sul tin go wej), re kla mo wych, do radz twa tech nicz ne go,
eko no micz ne go i praw ne go

8413 Wła ści cie le firm kom pu te ro wych oraz ob słu gi sprzę tu au dio -wi zu al ne go, po li -
gra ficz ne go, fo to gra ficz ne go itp.
wła ści cie le firm kom pu te ro wych oraz ob słu gi sprzę tu au dio wi zu al ne go, po li gra ficz ne go, fo to -
gra ficz ne go itp.

8414 Wła ści cie le biur po dró ży, tu ry sty ki i re kre acji
wła ści cie le biur po dró ży, tu ry sty ki i re kre acji; kor tów te ni so wych, fit nes su, usług spor to wych,
szkół prze trwa nia

8415 Wła ści cie le firm ob ro tu nie ru cho mo ścia mi
wła ści cie le firm ob ro tu nie ru cho mo ścia mi

8416 Wła ści cie le ho te li i pen sjo na tów
wła ści cie le ho te li, pen sjo na tów, noc le gow ni, schro nisk, mo te li, za jaz dów, cam pin gów; wła ści -
cie le go spo darstw agro tu ry stycz nych, po ko jów go ścin nych (noc le go wych); oso by pro wa dzą -
ce ho te le na pod sta wie umo wy ajen cyj nej, pro wi zyj nej, fran czy zo wej itp.

8417 Wła ści cie le za kła dów usłu go wych: fry zjer skich i ko sme tycz nych
wła ści cie le za kła dów usłu go wych: fry zjer skich, ko sme tycz nych i in nych (np. sau ny, sa lo nu ma sa żu)
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8418 Wła ści cie le re stau ra cji i in nych pla có wek ga stro no micz nych
wła ści cie le za kła dów ga stro no micz nych, re stau ra cji, ka wiar ni, ba rów, pu bów, kan tyn, bu fe -
tów, fast -fo odów; oso by pro wa dzą ce za kła dy ga stro no micz ne na pod sta wie umo wy ajen cyj -
nej, pro wi zyj nej, fran czy zo wej itp.

8419 Po zo sta li wła ści cie le firm w sfe rze usług nie ma te rial nych i oso bi stych
po zo sta li wła ści cie le firm w sfe rze usług nie ma te rial nych oso bi stych; wła ści cie le szkół i kur -
sów; wła ści cie le za kła dów po grze bo wych 

8600 WŁA ŚCI CIE LE SKLE PÓW I PLA CÓ WEK HAN DLO WYCH
8610 Wła ści cie le skle pów i pla có wek han dlo wych

wła ści cie le skle pów, pla có wek han dlo wych, punk tów sprze da ży, su per mar ke tów, bu ti ków;
wła ści cie le hur tow ni; mar szan do wie; oso by pro wa dzą ce skle py, punk ty sprze da ży na pod sta -
wie umo wy ajen cyj nej i pro wi zyj nej 

9000 IN NE ZA WO DY ORAZ OSO BY NIE SKLA SY FI KO WA NE 
9600 IN NE ZA WO DY NIE SKLA SY FI KO WA NE GDZIE IN DZIEJ

in ne za wo dy nie skla sy fi ko wa ne gdzie in dziej, po zo sta li 

9700 OD MO WA OD PO WIE DZI
od mo wa od po wie dzi 

9800 BRAK DA NYCH, BRAK IN FOR MA CJI, BRAK OD PO WIE DZI
9899 Brak da nych

brak da nych 

9900 NIE DO TY CZY
9910 Uczą cy się

ucznio wie, stu den ci

9920 Bez ro bot ni
Bez ro bot ni

9930 Ren ci ści, eme ry ci
ren ci ści (ren ta), eme ry ci

9940 Pro wa dzą cy dom
pro wa dzą cy dom, zaj mu ją cy się do mem, wy cho wu ją cy dzie ci, opie ku ją cy się oso ba mi w ro dzi -
nie itp.

9950 Nie pra cu ją cy z in nych po wo dów
po zo sta li nie pra cu ją cy, nie pra cu ją cy z in nych po wo dów

9990 Nie do ty czy
nie do ty czy (bez kla sy fi ko wa nia przy czyn)

9999 Nie do ty czy
nie do ty czy
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Aneks 2. 

PORÓWNANIE SPOŁECZNEJ
KLASYFIKACJI ZAWODÓW 2007 

Z SKZ-1978

KATEGORIE SKZ-2007 KATEGORIE SKZ-1978  

0000 Naj wyż si urzęd ni cy pań stwo wi, 
kie row nic two or ga ni za cji, dy rek to -
rzy przed się biorstw, me ne dże ro wie

0000 Kierownictwo i wyższe kadry

0100 Kie row ni cy cen tral nej i te re no wej ad mi ni -
stra cji pań stwo wej, sa mo rzą do wej, or ga ni -
za cji spo łecz nych i po li tycz nych

0100 Kie row nic two i wyż sze ka dry cen tral nej 
i te re no wej ad mi ni stra cji pań stwo wej oraz
dzia łal no ści po li tycz nej

0110 Wyż sze ka dry kie row ni cze w ad mi ni stra -
cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej 

0110 Kie row nic two i wyż sze ka dry cen tral nej ad -
mi ni stra cji pań stwo wej  

0111 Wyż sze ka dry kie row ni cze w ad mi ni stra -
cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej na szcze -
blu cen tral nym i wo je wódz kim 

0111 Kie row ni cy urzę dów cen tral nych, mi ni -
sterstw, ad mi ni stra cji pań stwo wej na naj -
wyż szym szcze blu, pla có wek dy plo ma tycz -
nych, kon su lar nych;

0112 Kie row ni cy we wnętrz nych jed no stek or ga ni -
za cyj nych urzę dów cen tral nych na szcze -
blu de par ta men tu 

0112 Wyż sze ka dry kie row ni cze w ad mi ni stra -
cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej szcze bla te -
re no we go – po wia tów, miast, gmin 

0120 Kie row nic two ad mi ni stra cji te re no wej i wy -
mia ru spra wie dli wo ści    

0121 Kie row ni cy ad mi ni stra cji te re no wej na szcze -
blu wo je wództw    

0122 Kie row ni cy i ich za stęp cy wo je wódz kich jed -
no stek urzę dów cen tral nych    

0123 Kie row ni cy ad mi ni stra cji te re no wej na szcze -
blu miast, dziel nic i gmin    

0124 Kie row ni cy wy mia ru spra wie dli wo ści
na szcze blu wo je wództw   

0125 Kierownicy wymiaru sprawiedliwości na szc
zeblu miast, dzielnic i gmin 
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0170 Kierownictwo partii politycznych 
i organizacji społecznych 

0130 Pracownicy działalności politycznej aparatu
partyjnego (była PZPR)

0140 Pracownicy partii i organizacji politycznych

0150 Pracownicy działalności społecznej (w tym ruch
związkowy)

0160 Pracownicy organizacji młodzieżowych  

0171 Kierownictwo partii politycznych
i organizacji społecznych 
na szczeblu centralnym 
i wojewódzkim 

0131 Kierownicy aparatu partyjnego na szczeblu
centralnym i wojewódzkim

0141 Kierownicy partii i organizacji politycznych na
szczeblu centralnym i wojewódzkim

0151 Kierownicy organizacji zawodowych na szczeblu
centralnym i wojewódzkim

0152 Kierownicy centralnych i wojewódzkich organów
organizacji społecznych

0161 Kierownicy organizacji ruchu młodzieżowego na
szczeblu centralnym i wojewódzkim  

0172 Kierownictwo partii politycznych
oraz organizacji społecznych
szczebla terenowego – powiatów,
miast, gmin 

0132 Kierownicy aparatu partyjnego na szczeblu miast,
dzielnic i gmin

0133 Kierownicy wewnętrznych jednostek aparatu
partyjnego na szczeblu miast, dzielnic i gmin

0142 Kierownicy organizacji społeczno-politycznych na
szczeblu miast, dzielnic i gmin

0153 Kierownicy, prezesi, przewodniczący i sekretarze
miejskich, dzielnicowych i gminnych organów
organizacji społecznych, związków zawodowych

0162 Kierownicy organizacji ruchu młodzieżowego na
szczeblu miast, dzielnic i gmin  

0180 Wyższe kadry wojska i policji 9111 Wyżsi oficerowie i generałowie w wojsku – od
majora wzwyż    

9121 Wyżsi oficerowie milicji, policji i MSW – od majora
wzwyż  

0200 Menedżerowie i kierownicy
zakładów pracy

0200 Kadra kierownicza zakładów pracy

0290 Wyższe kadry menedżerskie 0210 Kadra kierownicza zjednoczeń, centralnych
zarządów i wielkich zakładów pracy  

0291 Wyższe kadry menedżerskie firm
produkcyjnych i usług
gospodarczych – dyrektorzy,
prezesi, członkowie zarządów 
i rad nadzorczych organizacji
gospodarczych 

0211 Dyrektorzy naczelni zjednoczeń, centralnych
zarządów, kombinatów    
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0212 Dyrektorzy naczelni central handlowych    

0213 Dyrektorzy naczelni i ich zastępcy w
przedsiębiorstwach zatrudniających 500 lub
więcej pracowników    

0220 Kadra kierownicza średnich i małych zakładów
pracy    

0221 Dyrektorzy naczelni i ich zastępcy w
przedsiębiorstwach zatrudniających 499 lub
mniej pracowników    

0222 Prezesi i kierownicy spółdzielni    

0223 Dyrektorzy domów towarowych    

0224 Dyrektorzy pozostałych zakładów
zatrudniających 499 i mniej pracowników

0234 Dyrektorzy i prezesi banków    

0271 Dyrektorzy naczelni kombinatów gospodarstw
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i leśnych    

0272 Dyrektorzy gospodarstw rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych i leśnych, stacji hodowli roślin,
spółdzielni mleczarskich; nadleśniczowie  

0292 Dyrektorzy i kierownicy 
w instytucjach centralnych i
instytucjach szczególnego znaczenia 
w nauce, kulturze, oświacie, służbie
zdrowia i innych instytucjach życia
publicznego 

0240 Kadra kierownicza instytucji naukowych oraz
instytucji oświatowych średniego szczebla    

0241 Kierownicy wyższych uczelni i instytucji
naukowych    

0242 Dyrektorzy szkół pomaturalnych i średnich    

0250 Kadra kierownicza instytucji kultury    

0251 Dyrektorzy bibliotek, archiwów i muzeów    

0252 Dyrektorzy teatrów, oper, operetek, baletów,
filharmonii, estrady    

0253 Redaktorzy naczelni    

0260 Kadra kierownicza instytucji zdrowia i opieki
społecznej    

0261 Dyrektorzy instytucji zdrowia    

0262 Dyrektorzy instytucji opieki społecznej    

1111 Kierownicy artystyczni

0293 Dyrektorzy i kierownicy lokalnych
jednostek organizacyjnych w kulturze,
oświacie, służbie zdrowia i innych
dziedzinach życia publicznego 

1131 Dyrektorzy szkół podstawowych, zasadniczych
zawodowych, zakładów poprawczych   
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1132 Dyrektorzy przedszkoli, domów dziecka,
internatów, żłobków, świetlic, ośrodków
turystyczno-wypoczynkowych    

1171 Kierownicy przychodni lekarskich; ordynatorzy    

1172 Kierownicy laboratoriów medycznych,
protezowni dentystycznych    

1182 Kierownicy lecznic zwierząt    

1183 Kierownicy przychodni i punktów
weterynaryjnych  

0294 Dyrektorzy i kierownicy w
administracji centralnej, wojewódzkiej
i terenowej 

0230 Ka dra kie row ni cza ad mi ni stra cji go spo dar czo -fi -
nan so wej    

0231 Kierownicy ekonomiczni i finansowo-księgowi
w urzędach centralnych i wielkich zakładach
pracy    

0232 Kierownicy administracyjno-gospodarczy,
transportu i magazynowania w urzędach
centralnych i wielkich zakładach pracy    

0233 Główni księgowi w urzędach centralnych i
wielkich zakładach pracy zatrudniających 500
lub więcej pracowników    

0235 Inni kierownicy w komórkach organizacyjnych
urzędów centralnych i wielkich zakładów pracy  

0295 Główni i naczelni szefowie w firmach
przemysłowych i usług gospodarczych 

1210 Główni inżynierowie i kierownicy techniczni    

1211 Naczelni: inżynierowie, technolodzy, szefowie
produkcji    

1213 Kierownicy oddziałów produkcyjnych
i technicznych    

1214 Kierownicy ośrodków zakładowych: studiów 
i projektów, konstrukcyjno-projektowych  

0296 Wyższe kadry menedżerskie
pozostałych instytucji 

0270 Kadra kierownicza gospodarstw rolnych,
hodowlanych ogrodniczych i leśnych    

0280 Kadra kierownicza pozostałych instytucji    

0281 Kapitanowie portów oraz statków żeglugi
wielkiej    

0282 Naczelnicy zarządu ruchu i trakcji
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0300 Kierownicy techniczni i
administracyjno-organizacyjni

0310 Kierownicy techniczni

0311 Kierownicy techniczni w firmach
produkcyjnych 

1215 Pozostali kierownicy techniczni

2110 Kierownicy techniczni na stanowiskach
techników lub równorzędnych

2114 Kierownicy techniczni niesklasyfikowani gdzie
indziej

2200 MISTRZOWIE

2210 Nadmistrzowie i mistrzowie zmianowi

2211 Nadmistrzowie, nadsztygarzy górniczy,
mistrzowie zmianowi

2220 Pozostali mistrzowie

2221 Majstrowie, mistrzowie, sztygarzy

0312 Kierownicy techniczni w firmach
budowlanych 

1212 Kierownicy budów i baz sprzętu

0313 Kierownicy techniczni w transporcie 0283 Kapitanowie i kierownicy załóg samolotów

2112 Dyżurni ruchu na stacji PKP, PKS, PLL

2113 Kierownicy pociągu, ambulansu pocztowego

2141 Kapitanowie statków żeglugi przybrzeżnej i
śródlądowej

2142 Kierownicy kutrów i łodzi rybackich

0320 Kierownicy organizacyjni

0321 Kierownicy działów i referatów w
administracji państwowej i
samorządowej 

1151 Kierownicy wydziałów w sądach i biurach
notarialnych

2318 Pozostali kierownicy działów i referatów w
administracji państwowej

0322 Kierownicy obsługi finansowej i
gospodarczej urzędów i firm 

2311 Główni księgowi w przedsiębiorstwach
zatrudniających 499 i mniej pracowników

2312 Kie row ni cy eko no micz no -han dlo wi i fi nan so wo -
-księ go wi w przed się bior stwach prze my sło wych,
bu dow la nych i trans por to wych

2313 Kierownicy magazynowania i transportu oraz
administracyjno-gospodarczy w
przedsiębiorstwach przemysłowych,
budowlanych i transportowych

2314 Kierownicy ekonomiczno-handlowi i finansowo-
księgowi w handlu, usługach, administracji
państwowej

2315 Kierownicy magazynowania i transportu oraz
administracyjno-gospodarczy w handlu i
usługach, administracji państwowej

2317 Kierownicy magazynowni i ekspedycji

3141 Kierownicy gospodarstwa pomocniczego,
doświadczalno-naukowego, farmy sadu
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0323 Kierownicy samodzielnych jednostek
organizacyjnych w handlu i usługach 

2111 Kierownicy central telefonicznych i urzędów
pocztowych

3111 Kierownicy bibliotek szkolnych, wypożyczalni,
pracowni w muzeach

4110 Kierownicy sklepów i punktów usługowych

4111 Kierownicy domów towarowych, sklepów,
działów sprzedaży

4112 Kierownicy restauracji i kawiarni

4113 Kierownicy barów, stołówek,

4114 Kierownicy punktów skupu

4115 Kierownicy punktów usługowych

0340 Kierownicy działów i referatów w
administracji firm 

2310 Kierownicy działów i referatów w biurach

2316 Kierownicy sekretariatu, hali maszyn, kancelarii

1000 SPECJALIŚCI 1000 SPECJALIŚCI

1100 SPECJALIŚCI NIETECHNICZNI 1100 SPECJALIŚCI NIETECHNICZNI

1110 Wykonujący zawody twórcze 1110 Wykonujący zawody twórcze

1112 Literaci i pokrewni 1112 Literaci i pokrewni

1113 Dziennikarze, redaktorzy,
sprawozdawcy 

1113 Dziennikarze, redaktorzy, sprawozdawcy

1114 Artyści – plastycy 1114 Artyści – plastycy

1115 Artyści – muzycy 1115 Artyści – muzycy

1116 Kompozytorzy 1116 Kompozytorzy

1117 Śpiewacy, tancerze, choreografowie 1117 Śpiewacy, tancerze, choreografowie

1118 Reżyserzy, aktorzy 1118 Reżyserzy, aktorzy

1119 Pozostali specjaliści wykonujący wolne
zawody artystyczne i twórcze 

1119 Pozostali specjaliści wykonujący wolne zawody

1120 Pracownicy naukowo-badawczy i
naukowo-dydaktyczni 

1120 Pracownicy naukowo-badawczy i naukowo-
dydaktyczni

1121 Samodzielni pracownicy naukowo-
dydaktyczni 

1121 Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni

1122 Pomocniczy pracownicy naukowo-
dydaktyczni 

1122 Pomocniczy pracownicy naukowo-dydaktyczni

1123 Kustosze i pozostali specjaliści w
archiwach, bibliotekach, muzeach 

1123 Kustosze i pozostali specjaliści w archiwach,
bibliotekach, muzeach

1124 Filolodzy i tłumacze

1130 Nauczyciele 1130 Nauczyciele
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1133 Inspektorzy do spraw pedagogicznych,
wizytatorzy szkolni 

1133 Inspektorzy do spraw pedagogicznych,
wizytatorzy szkolni

1134 Nauczyciele i wychowawcy w szkołach
średnich 

1134 Nauczyciele i wychowawcy w szkołach średnich

1135 Nauczyciele i wychowawcy w szkołach
podstawowych i zasadniczych
zawodowych 

1135 Nauczyciele i wychowawcy w szkołach
podstawowych i zasadniczych zawodowych

1136 Korepetytorzy 1136 Korepetytorzy

1140 Specjaliści kierunków ekonomicznych
i społecznych 

1140 Socjologowie, psychologowie, historycy

1141 Socjologowie i politolodzy 1141 Socjologowie

1142 Psychologowie 1142 Psychologowie

1144 Ekonomiści, specjaliści bankowości i
finansów

1145 Specjaliści ds. strategii, rozwoju,
zarządzania i zasobów ludzkich

1146 Specjaliści ds. marketingu, promocji,
reklamy i PR (public relations)

1147 Specjaliści pomocy społecznej i pracy
socjalnej

1149 Pozostali specjaliści kierunków
społecznych i humanistycznych 

1143 Pozostali specjaliści kierunków społecznych i
humanistycznych

1150 Prawnicy 1150 Prawnicy

1152 Adwokaci, radcy prawni, notariusze

1153 Sędziowie, asesorzy sądowi 1153 Sędziowie, asesorzy sądowi

1154 Prokuratorzy, asesorzy prokuratorscy 1154 Prokuratorzy, asesorzy prokuratorscy

1155 Aplikanci w wymiarze sprawiedliwości 1155 Aplikanci w wymiarze sprawiedliwości

1156 Specjaliści prawa 1156 Samodzielni prawnicy

1157 Adwokaci

1158 Radcy prawni, notariusze

1160 Specjaliści nauk przyrodniczych 
i matematyczno-fizycznych 

1160 Specjaliści nauk przyrodniczych i
matematyczno-fizycznych

1161 Biolodzy, zoolodzy, botanicy 
i pokrewni 

1161 Biolodzy, zoolodzy, botanicy i pokrewni

1162 Chemicy 1162 Chemicy

1163 Matematycy, fizycy, astronomowie 1163 Matematycy, fizycy, astronomowie

1165 Informatycy i programiści systemów
komputerowych 

1165 Informatycy i programiści systemów

1169 Pozostali specjaliści nauk
przyrodniczych i matematyczno-
przyrodniczych 

1164 Pozostali specjaliści kierunków matematyczno-
przyrodniczych
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1170 Lekarze i specjaliści nauk
farmakologicznych 

1170 Lekarze i specjaliści nauk farmakologicznych

1176 Samodzielni lekarze i dentyści

1173 Lekarze medycyny 1173 Lekarze medycyny

1174 Lekarze dentyści, stomatolodzy 1174 Lekarze dentyści, stomatolodzy

1175 Farmaceuci, aptekarze 1175 Farmaceuci, aptekarze

1180 Specjaliści agronomii i zootechniki 1180 Specjaliści agronomii i zootechniki

1185 Lekarze weterynarii 1185 Lekarze weterynarii

1186 Agronomowie, agrotechnicy,
zootechnicy, hodowcy 

1181 Główni agronomowie, agrotechnicy,
zootechnicy, hodowcy

1186 Agronomowie, agrotechnicy, zootechnicy, na
stanowiskach inżynierów

1187 Inżynierowie rolnictwa, leśnictwa,
ogrodnictwa 

1184 Leśniczowie

1187 Inżynierowie rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa

1190 Duchowni 1190 Duchowni

1191 Wyższe duchowieństwo 1191 Wyższe duchowieństwo

1192 Pozostali duchowni: księża, pastorzy,
kapłani 

1192 Pozostali duchowni: księża, pastorzy, kapłani

1200 SPECJALIŚCI TECHNICZNI 1200 SPECJALIŚCI TECHNICZNI

1220 Inżynierowie 1220 Inżynierowie

1221 Inżynierowie metalurdzy 1221 Inżynierowie metalurdzy i odlewnicy

1222 Inżynierowie mechanicy 1222 Inżynierowie mechanicy

1223 Inżynierowie elektrycy, elektronicy i
energetycy 

1223 Inżynierowie elektrycy, elektronicy i energetycy

1224 Inżynierowie architekci 1224 Inżynierowie architekci

1225 Inżynierowie geodeci, geolodzy i
górnicy 

1225 Inżynierowie geodeci, geolodzy i górnicy

1226 Inżynierowie transportu 1226 Inżynierowie komunikacji

1227 Inżynierowie chemicy 1227 Inżynierowie chemicy

1229 Pozostali inżynierowie 1228 Pozostali inżynierowie

1230 Pracownicy na stanowiskach
inżynierów 

1230 Pracownicy na stanowiskach inżynierów

1231 Technolodzy 1231 Technolodzy

1232 Konstruktorzy i projektanci 1232 Konstruktorzy

1233 Projektanci

1234 Kontrolerzy i inspektorzy na
stanowisku inżyniera 

1234 Kontrolerzy i inspektorzy na stanowisku
inżyniera

1235 Inżynierowie i inspektorzy
normowania pracy 

1235 Inżynierowie i inspektorzy normowania pracy
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1236 Inżynierowie i inspektorzy BHP 1236 Inżynierowie i inspektorzy BHP

1237 Inspektorzy ds. technicznych 1237 Inspektorzy ds. technicznych

1238 Inżynierowie informatycy, analitycy 
i projektanci systemów
komputerowych

1240 Inni specjaliści inżynieryjno-techniczni

1241 Piloci samolotów 1166 Piloci

1242 Ka pi ta no wie, na wi ga to rzy i me cha ni cy
po kła do wi że glu gi wiel kiej 

2143 Nawigatorzy i mechanicy pokładowi żeglugi
wielkiej

1249 Po zo sta li spe cja li ści in ży nie ryj no -tech -
nicz ni

2000 Technicy i wyspecjalizowani
pracownicy administracyjno-biurowi

2000 Technicy, mistrzowie i wyspecjalizowani
pracownicy biurowi

2100 Technicy i pracownicy na
stanowiskach równorzędnych

2100 Technicy i pracownicy na stanowiskach
równorzędnych

2120 Technicy przemysłu, budownictwa i
transportu 

2120 Technicy przemysłu, budownictwa i transportu

2121 Technicy metalurdzy 2121 Technicy metalurdzy

2122 Technicy mechanicy 2122 Technicy mechanicy

2123 Technicy elektrycy, elektronicy,
energetycy 

2123 Technicy elektrycy, elektronicy, energetycy

2124 Technicy geodeci, geolodzy, górnicy 2124 Technicy geodeci, geolodzy, górnicy

2125 Technicy budowlani 2125 Technicy budowlani

2126 Technicy transportu 2126 Technicy komunikacji

2127 Technicy chemicy 2127 Technicy chemicy

2129 Pozostali technicy 2128 Technicy konfekcji

2129 Technicy poligrafowie

2130 Pra cow ni cy tech nicz ni na sta no wi -
skach tech ni ków lub rów no rzęd nych 

2130 Pracownicy techniczni na stanowiskach
techników lub równorzędnych

2131 Asystenci konstruktorów i
projektantów 

2131 Asystenci konstruktorów i projektantów

2132 Dyspozytorzy 2132 Dyspozytorzy

2133 Kontrolerzy eksploatacyjno-techniczni 2133 Kontrolerzy eksploatacyjno-techniczni

2134 Technicy normowania pracy 2134 Technicy normowania pracy

2135 Technicy BHP 2135 Technicy BHP

2136 Pracownicy techniczni na
stanowiskach techników 

2136 Pracownicy techniczni na stanowiskach
techników

2137 Kreślarze 2137 Kreślarze
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2138 Laboranci przemysłowi 2138 Laboranci przemysłowi

2139 Technicy komputerowi

2140 Średniego szczebla specjaliści żeglugi 
i transportu wodnego i lotnictwa

2140 Średniego szczebla specjaliści żeglugi
i transportu wodnego i lotnictwa

2144 Piloci i nawigatorzy żeglugi
śródlądowej 

2144 Piloci i nawigatorzy żeglugi śródlądowej

2145 Asystenci elektryka, mechanika,
nawigatora żeglugi morskiej lub
śródlądowej 

2145 Asystenci elektryka, mechanika, nawigatora
żeglugi morskiej

2146 Asystenci elektryka, mechanika, nawigatora
żeglugi śródlądowej

2147 Piloci samolotów nieliniowych, w tym
przemysłowych i rolniczych

2300 WYSPECJALIZOWANI PRACOWNICY
ADMINISTRACYJNO-BIUROWI 

2300 WYSPECJALIZOWANI PRACOWNICY
ADMINISTRACYJNO-BIUROWI

2320 Księgowi, planiści, inspektorzy 2320 Księgowi, planiści, inspektorzy

2321 Główni kasjerzy, intendenci 
i magazynierzy 

2321 Główni kasjerzy, intendenci i magazynierzy

2322 Inspektorzy i instruktorzy księgowości 2322 Inspektorzy i instruktorzy księgowości

2323 Księgowi i rachmistrze 2323 Księgowi i rachmistrze

2324 Ekonomiści ds. planowania,
transportu, zatrudnienia i płac 

2324 Ekonomiści ds. planowania, transportu,
zatrudnienia i płac

2325 Inspektorzy i kontrolerzy finansowi 2325 Inspektorzy i kontrolerzy finansowi

2326 Technicy przetwarzania danych 2326 Technicy przetwarzania danych

2327 Stenografowie, stenotypiści 2327 Stenografowie, stenotypiści i tłumacze

2328 Inspektorzy i instruktorzy ds.
administracyjno-gospodarczych,
osobowych 

2328 Inspektorzy i instruktorzy ds. administracyjno-
gospodarczych, osobowych

2330 Inspektorzy podatkowi i inni
urzędnicy administracji publicznej 

2330 Inspektorzy podatkowi i inni urzędnicy
administracji rządowej

2331 Inspektorzy podatkowi 2331 Inspektorzy podatkowi

2332 Specjaliści do spraw zasiłków
społecznych, rent i emerytur 

2332 Specjaliści do spraw zasiłków społecznych, rent 
i emerytur

2333 Specjaliści od udzielania licencji 
i wydawania dokumentów 

2333 Specjaliści od udzielania licencji (handlowych,
budowlanych...), wydawania paszportów itp.

2339 Inni urzędnicy urzędnicy administracji
państwowej nie sklasyfikowani gdzie
indziej 

2334 Inni urzędnicy urzędnicy administracji rządowej
niesklasyfikowani gdzie indziej



321Porównanie Społecznej Klasyfikacji Zawodów 2007 z SKZ-1978

3000 PRACOWNICY UMYSŁOWI
ŚREDNIEGO I NIŻSZEGO SZCZEBLA 

3000 INNI PRACOWNICY UMYSŁOWI

3100 SPECJALIŚCI NIETECHNICZNI
ŚREDNIEGO SZCZEBLA 

3100 SPECJALIŚCI NIETECHNICZNI ŚREDNIEGO
SZCZEBLA

3110 Specjaliści średniego szczebla 
w dziedzinie oświaty i kultury 

3110 Specjaliści działalności kulturalnej i oświatowej
średniego szczebla

3112 Nauczyciele zawodu 3112 Nauczyciele zawodu

3113 Przedszkolanki 3113 Przedszkolanki

3114 Wychowawcy w oświacie
pozaszkolnej, kuratorzy 

3114 Wychowawcy w oświacie pozaszkolnej,
kuratorzy

3116 Bibliotekarze 3116 Bibliotekarze

3119 Pozostali pracownicy oświaty 
i działalności kulturalno-oświatowej 

3115 Pozostali pracownicy oświaty i działalności
kulturalno-oświatowej

3120 Pielęgniarki i średni personel
medyczny 

3120 Pielęgniarki i średni personel medyczny

3121 Przełożone pielęgniarek, instruktorzy
położnictwa 

3121 Przełożone pielęgniarek, instruktorzy
położnictwa

3122 Pielęgniarki, położne, felczerzy 3122 Pielęgniarki, położne, felczerzy

3123 Laboranci, technicy medyczni 
i pokrewni 

3123 Laboranci, technicy medyczni i pokrewni

3124 Felczerzy weterynarii 3124 Felczerzy weterynarii

3126 Fizjoterapeuci i specjaliści z dziedzin
pokrewnych 

3126 Fizjoterapeuci i specjaliści z dziedzin
pokrewnych

3128 Osoby leczące tradycyjnymi metodami 3128 Osoby leczące tradycyjnymi metodami

3129 Inni specjaliści średniego szczebla 
w lecznictwie niesklasyfikowani gdzie
indziej 

3125 Pracownicy medyczni niesklasyfikowani gdzie
indziej

3127 Inni specjaliści średniego szczebla w lecznictwie
niesklasyfikowani gdzie indziej

3130 Towaroznawcy i podobni 3130 Towaroznawcy i podobni

3131 Towaroznawcy i rzeczoznawcy
handlowi 

3131 Towaroznawcy i rzeczoznawcy handlowi

3132 Instruktorzy i technolodzy żywienia 3132 Instruktorzy i technolodzy żywienia

3140 Specjaliści agronomii i zootechniki
średniego szczebla 

3140 Specjaliści agronomii i zootechniki średniego
szczebla

3142 Agro no mo wie, agro tech ni cy, zoo tech -
ni cy na sta no wi skach tech ni ków 

3142 Agronomowie, agrotechnicy, zootechnicy na
stanowiskach techników

3143 Technicy rolnictwa, leśnictwa,
ogrodnictwa 

3143 Technicy rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa
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3149 Pozostali specjaliści rolnictwa 
i leśnictwa średniego szczebla 

3144 Pozostali specjaliści rolnictwa i leśnictwa

3150 Specjaliści średniego szczebla w
finansach i handlu 

3150 Specjaliści średniego szczebla w finansach 
i handlu

3151 Maklerzy zajmujący się obrotem
papierów wartościowych 

3151 Maklerzy zajmujący się obrotem papierów
wartościowych

3152 Agenci ubezpieczeniowi 3152 Agenci ubezpieczeniowi

3153 Agenci handlu nieruchomościami 3153 Agenci handlu nieruchomościami

3154 Organizatorzy podróży, doradcy 3154 Organizatorzy podróży, doradcy

3155 Agenci zajmujący się sprzedażą 
w handlu 

3155 Agenci zajmujący się sprzedażą w handlu

3156 Agenci skupu 3156 Agenci skupu

3157 Licytatorzy, taksatorzy 3157 Licytatorzy, taksatorzy

3159 Specjaliści średniego szczebla w
handlu i finansach niesklasyfiko wani
gdzie indziej 

3158 Specjaliści średniego szczebla w handlu 
i finansach niesklasyfikowani gdzie indziej

3160 Specjaliści w dziedzinie biznesu 3160 Specjaliści w dziedzinie biznesu i maklerzy
handlowi

3161 Maklerzy 3161 Maklerzy handlowi

3162 Specjaliści od clearingu i rozliczeń
finansowych 

3162 Specjaliści od clearingu i rozliczeń finansowych

3163 Agenci do spraw zatrudnienia 3163 Agenci do spraw zatrudnienia

3169 Inni specjaliści w dziedzinie businessu
i maklerzy handlowi, gdzie indziej
niesklasyfikowani 

3164 Inni specjaliści w dziedzinie businessu 
i maklerzy handlowi, gdzie indziej
niesklasyfikowani

3170 Pracownicy pomocy społecznej i pracy
socjalnej

3200 PRACOWNICY BIUROWI 3200 PRACOWNICY BIUROWI

3210 Referenci 3210 Wyspecjalizowani pracownicy biurowi

3211 Referenci księgowości 3211 Referenci księgowości

3212 Referenci statystyczni, ekonomiczni,
zaopatrzeniowcy 

3212 Referenci statystyczni, ekonomiczni,
zaopatrzeniowcy

3213 Referenci administracyjno-
gospodarczy, organizacyjni 

3213 Referenci administracyjno-gospodarczy,
organizacyjni

3214 Wysokokwalifikowani pracownicy
obsługi sekretariatu 

3214 Wysokokwalifikowani pracownicy obsługi
sekretariatu

3220 Kasjerzy 3220 Kasjerzy

3221 Kasjerzy w bankach, urzędach
pocztowych i przedsiębiorstwach 

3221 Kasjerzy w bankach, urzędach pocztowych i
przedsiębiorstwach

3230 Sekretarki i maszynistki 3230 Sekretarki i maszynistki
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3231 Kanceliści i sekretarki 3231 Kanceliści i sekretarki

3232 Maszynistki, osoby wpisujące tekst i
dane do komputera 

3232 Maszynistki

3233 Pomoce biurowe, pomoce w kancelarii 3233 Pomoce biurowe, pomoce w kancelarii

3234 Recepcjoniści 3234 Recepcjoniści

3239 Inni urzędnicy biurowi 3235 Inni urzędnicy biurowi

3240 Inni 3240 Inni

3241 Celnicy 3241 Celnicy

3300 FUNKCJONARIUSZE POLICJI, WOJSKA
I OCHRONY PAŃSTWA 

9100 OFICEROWIE I PODOFICEROWIE WOJSKA,
MILICJI, POLICJI I MSW

3310 Policjanci 9120 Oficerowie, podoficerowie i funkcjonariusze
milicji, policji i MSW

9122 Niżsi oficerowie milicji, policji i MSW 
– od podporucznika do kapitana

9123 Podoficerowie i funkcjonariusze milicji, policji 
i MSW

3320 Żołnierze zawodowi 9110 Oficerowie i podoficerowie wojska

9112 Niżsi oficerowie w wojsku – od chorążego 
do kapitana

9113 Podoficerowie w wojsku – od kaprala 
do starszego sierżanta

3330 Oficerowie, podoficerowie 
i funkcjonariusze straży pożarnej,
straży przemysłowej i innych służb 

9200 OFICEROWIE, PODOFICEROWIE I
FUNKCJONARIUSZE STRAŻY PRZEMYSŁOWEJ 
I KOLEJOWEJ ORAZ POŻARNICTWA

9210 Oficerowie, podoficerowie i funkcjonariusze
straży przemysłowej i kolejnictwa

9211 Oficerowie straży przemysłowej i kolejnictwa

9212 Podoficerowie straży przemysłowej i kolejnictwa

9213 Funkcjonariusze straży przemysłowej i kolejnictwa
– strażnicy i wartownicy, rewidenci

9220 Oficerowie i funkcjonariusze pożarnictwa

9221 Oficerowie pożarnictwa

9222 Podoficerowie pożarnictwa i strażacy

3400 PRACOWNICY DZIAŁALNOŚCI
ARTYSTYCZNEJ, ROZRYWKI I SPORTU 

4500 ARTYŚCI CYRKOWI I ESTRADOWI, SPORTOWCY

3410 Artyści estradowi 4510 Artyści cyrkowi i estradowi

4511 Artyści cyrkowi i estradowi
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3420 Sportowcy 4520 Sportowcy

4521 Sportowcy

4000 SPRZEDAWCY I SZEREGOWI
PRACOWNICY USŁUG 

4000 PRACOWNICY FIZYCZNO-UMYSŁOWI

4130 Sprzedawcy i kasjerzy w sklepach 4100 KIEROWNICY I PRACOWNICY OBSŁUGI
SKLEPÓW I PUNKTÓW USŁUGOWYCH

4120 Sprzedawcy

4121 Sprzedawcy w sklepach spożywczych

4122 Sprzedawcy sklepów artykułów odzieżowych 
i obuwniczych

4123 Sprzedawcy sklepowi artykułów technicznych 
i przemysłowych

4124 Sprzedawcy sklepowi innych artykułów;
bukieciarze

4131 Sprze daw cy w skle pach wiel ko po -
wierzch nio wych: hi per mar ke tach, su -
per mar ke tach, do mach to wa ro wych,
skle pach sa mo ob słu go wych

4132 Sprzedawcy w sklepach tradycyjnych

4133 Sprzedawcy na bazarach i
targowiskach 

4125 Kioskarze i straganiarze

4134 Pozostali sprzedawcy 4126 Referenci skupu

4135 Kasjerzy w sklepach i punktach
usługowych 

4127 Kasjerzy w sklepach, punktach usługowych

4200 PRACOWNICY TRANSPORTU 
I ŁĄCZNOŚCI 

4200 PRACOWNICY TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

4210 Konduktorzy i konwojenci 4210 Konduktorzy i konwojenci

4211 Konduktorzy, kontrolerzy biletów 4211 Konduktorzy, kontrolerzy biletów

4212 Konwojenci 4212 Konwojenci

4220 Listonosze, telefonistki i inni
pracownicy łączności 

4220 Listonosze, telefonistki i inni pracownicy
łączności

4221 Listonosze, doręczyciele przesyłek 4221 Listonosze

4222 Telefonistki, telemarketerzy 4222 Telefonistki, telegrafistki

4229 Pozostali pracownicy łączności
niesklasyfikowani gdzie indziej 

4223 Pozostali pracownicy łączności
niesklasyfikowani gdzie indziej

4300 PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH 4300 PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH

4310 Fryzjerzy i kosmetyczki 4310 Fryzjerzy i kosmetyczki

4311 Fryzjerzy, charakteryzatorzy 4311 Fryzjerzy, charakteryzatorzy
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4312 Kosmetyczki, manikurzystki 4312 Kosmetyczki, manikurzystki

4320 Kucharze i kelnerzy 4320 Kucharze i kelnerzy

4321 Kucharze, cukiernicy, kawiarki 4321 Kucharze, cukiernicy, kawiarki

4322 Kelnerzy, stewardzi, bufetowi,
barmani 

4322 Kelnerzy, stewardzi, bufetowi, barmani

4330 Pracownicy innych usług osobistych 4330 Pracownicy innych usług osobistych

4331 Fotografowie 4331 Fotografowie

4332 Pracownicy pomocniczy w zakładach
fotograficznych 

4332 Pracownicy pomocniczy w zakładach
fotograficznych

4334 Pracownicy pogrzebowi 4334 Pracownicy pogrzebowi

4335 Astrologowie i wróżbiarze 4335 Astrologowie i wróżbiarze

4339 Pozostali pracownicy usług osobistych 4333 Pozostali pracownicy usług osobistych

4400 PRACOWNICY MAGAZYNOWANIA 
I ZAOPATRZENIA 

4400 PRACOWNICY MAGAZYNOWANIA 
I ZAOPATRZENIA

4410 Magazynierzy 4410 Magazynierzy

4411 Magazynierzy

4420 Zaopatrzeniowcy 4420 Zaopatrzeniowcy

4421 Zaopatrzeniowcy

4500 PRACOWNICY OCHRONY

4510 Pracownicy ochrony obiektów i osób

4600 MODELKI I HOSTESSY

4610 Modelki i hostessy

4611 Modelki i modele 4128 Modelki

4612 Hostessy, osoby do towarzystwa

5000 WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY
FIZYCZNI 

5000 WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY FIZYCZNI

5100 BRYGADZIŚCI I PRACOWNICY
FIZYCZNI NADZORU 

5100 BRYGADZIŚCI I PRACOWNICY FIZYCZNI
NADZORU

5160 Brygadziści i pracownicy fizyczni
nadzoru

5161 Brygadziści i pracownicy fizyczni
nadzoru w górnictwie i produkcji
wyrobów metalowych 

5110 Brygadziści i pracownicy fizyczni nadzoru 
w górnictwie i produkcji wyrobów metalowych

5111 Brygadziści i instruktorzy w górnictwie

5112 Brygadziści przy produkcji metalu
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5113 Brygadziści, dyspozytorzy, dyżurni
elektromonterzy i elektromechanicy

5114 Brygadziści w produkcji i naprawach urządzeń 
i maszyn przemysłu metalowego

5115 Brygadziści przy piecach przemysłowych

5162 Brygadziści i pracownicy fizyczni
nadzoru przemysłu włókienniczego,
chemicznego, spożywczego 

5120 Brygadziści i pracownicy fizyczni nadzoru
przemysłu włókienniczego, chemicznego,
spożywczego

5121 Brygadziści w produkcji wyrobów z włókien
sztucznych i naturalnych

5122 Brygadziści w produkcji odzieży, wyrobów
obuwniczych i galanteryjnych

5123 Brygadziści przy procesach chemicznych

5124 Brygadziści przy procesach przetwórstwa
spożywczego

5125 Brygadziści przy obróbce drewna i produkcji
wyrobów z drewna

5126 Pozostali brygadziści przemysłu chemicznego 
i poligraficznego

5163 Brygadziści i pracownicy fizyczni
nadzoru budownictwa 

5130 Brygadziści i pracownicy fizyczni nadzoru
budownictwa

5131 Brygadziści przy produkcji materiałów
budowlanych

5132 Brygadziści robót budowlano-montażowych

5164 Brygadziści i pracownicy fizyczni
nadzoru w transporcie i
magazynowaniu 

5140 Brygadziści i pracownicy fizyczni nadzoru 
w transporcie i magazynowaniu

5141 Brygadziści środków transportu bliskiego oraz
urządzeń do robót ziemnych

5142 Brygadziści i pracownicy fizyczni nadzoru 
w magazynowaniu i transporcie

5143 Brygadziści przy pracach przeładunkowych 
w transporcie

5144 Brygadziści w magazynach i transporcie
wewnątrzzakładowym

5145 Brygadziści w brakarniach i pakowniach

5165 Brygadziści i pracownicy fizyczni
nadzoru robót rolnych i leśnych 

5150 Brygadziści i pracownicy fizyczni nadzoru robót
rolnych i leśnych

5151 Brygadziści rolni, hodowli zwierząt

5152 Brygadziści w leśnictwie
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5200 WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY
FIZYCZNI POZA ROLNICTWEM 

5200 WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY FIZYCZNI
POZA ROLNICTWEM

8300 OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ
WYTWÓRCZĄ I USŁUGOWĄ NA WŁASNY
RACHUNEK

8310 Osoby prowadzące działalność wytwórczą 
i usługową na własny rachunek

8312 Robotnicy pracujący na własny rachunek

5210 Wykwalifikowani robotnicy 
w zawodach górniczych i związanych
z górnictwem 

5210 Wykwalifikowani robotnicy w zawodach
górniczych i związanych z górnictwem

5211 Kombajniści i operatorzy maszyn
górniczych 

5211 Kombajniści i operatorzy maszyn górniczych

5212 Górnicy 5212 Górnicy

5213 Wykwalifikowani robotnicy
wydobywania ropy i gazu 

5213 Wykwalifikowani robotnicy wydobywania ropy 
i gazu

5220 Wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy pro duk cji
me ta li i wy ro bów elek tro tech nicz nych
oraz prze sy ła nia ener gii elek trycz nej 
i ciepl nej 

5220 Wykwalifikowani robotnicy produkcji metali 
i wyrobów elektrotechnicznych oraz przesyłania
energii elektrycznej i cieplnej

5221 Wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy pro duk cji
me ta li – wy ta pia cze, wal cow ni cy, 
ko wa le, od lew ni cy i po dob ni 

5221 Wykwalifikowani robotnicy produkcji metali 
– wytapiacze, walcownicy, kowale, odlewnicy 
i podobni

5222 Elektrycy, energetycy,
elektroenergetycy, monterzy linii
elektrycznych i urządzeń
telekomunikacyjnych 

5222 Elektrycy, energetycy, elektroenergetycy,
monterzy linii elektrycznych i urządzeń
telekomunikacyjnych

5223 Elektromonterzy, elektromechanicy
urządzeń elektrotechnicznych,
elektromechanicznych i
telekomunikacyjnych 

5223 Elektromonterzy, elektromechanicy urządzeń
elektrotechnicznych, elektromechanicznych 
i telekomunikacyjnych

5224 Operatorzy maszyn produkujących
wyroby elektrotechniczne i
elektroniczne 

5224 Operatorzy maszyn produkujących wyroby
elektrotechniczne i elektroniczne

5225 Maszyniści urządzeń wytwarzających 
i przetwarzających energię elektryczną
i cieplną 

5225 Maszyniści urządzeń wytwarzających i
przetwarzających energię elektryczną i cieplną

5226 Monterzy detali wyrobów
elektrotechnicznych i elektronicznych 

5226 Monterzy detali wyrobów elektrotechnicznych 
i elektronicznych

5227 Palacze pieców przemysłowych 
i kotłów ogrzewczych 

5227 Palacze pieców przemysłowych i kotłów
ogrzewczych
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5230 Wykwalifikowani robotnicy produkcji
materiałów budowlanych i
budownictwa 

5230 Wykwalifikowani robotnicy produkcji
materiałów budowlanych i budownictwa

5231 Maszyniści i operatorzy urządzeń do
produkcji materiałów budowlanych 

5231 Maszyniści i operatorzy urządzeń do produkcji
materiałów budowlanych

5232 Murarze, betoniarze, tynkarze,
monterzy konstrukcji budowlanych 

5232 Murarze, betoniarze, tynkarze, monterzy
konstrukcji budowlanych

5233 Monterzy instalacji sanitarnych i
gazowych, hydraulicy 

5233 Monterzy instalacji sanitarnych i gazowych,
hydraulicy

5234 Cieśle, stolarze, tapicerzy 5234 Cieśle, stolarze, tapicerzy

5235 Operatorzy maszyn do obróbki
drewna – frezerzy, strugacze, tokarze 

5235 Operatorzy maszyn do obróbki drewna –
frezerzy, strugacze, tokarze

5236 Posadzkarze, szklarze i inni robotnicy
wykwalifikowani robót
wykończeniowych w budownictwie 

5236 Posadzkarze, szklarze i inni robotnicy
wykwalifikowani robót wykończeniowych 
w budownictwie

5240 Wykwalifikowani robotnicy budowy
maszyn i urządzeń, monterzy
konstrukcji stalowych oraz operatorzy
żurawi i dźwigów 

5240 Wykwalifikowani robotnicy budowy maszyn 
i urządzeń, monterzy konstrukcji stalowych oraz
operatorzy żurawi i dźwigów

5241 Robotnicy pracujący na obrabiarkach
do metali 

5241 Robotnicy pracujący na obrabiarkach do metali

5242 Robotnicy metalizacyjnej obróbki
metali 

5242 Robotnicy metalizacyjnej obróbki metali

5243 Wyspecjalizowani robotnicy 
w produkcji i naprawach urządzeń
precyzyjnych 

5243 Wyspecjalizowani robotnicy w produkcji 
i naprawach urządzeń precyzyjnych

5244 Mechanicy maszyn i urządzeń 5244 Mechanicy maszyn i urządzeń

5245 Maszyniści i operatorzy żurawi,
przenośników, suwnic, wyciągów 

5245 Maszyniści i operatorzy żurawi, przenośników,
suwnic, wyciągów

5246 Monterzy konstrukcji stalowych,
zbrojarze, blacharze 

5246 Monterzy konstrukcji stalowych, zbrojarze,
blacharze

5247 Mechanicy samochodowi i innych
środków transportu 

5247 Mechanicy samochodowi i innych środków
transportu

5248 Mechanicy i ślusarze konserwacji 
i napraw zatrudnieni 
w przedsiębiorstwach sfery
niematerialnej 

5248 Mechanicy i ślusarze konserwacji i napraw
zatrudnieni w przedsiębiorstwach sfery
niematerialnej

5249 Ślusarze narzędziowi, mechanicy
narzędziowi 

5249 Ślusarze narzędziowi, mechanicy narzędziowi

5250 Wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy prze my słu
che micz ne go i spo żyw cze go 

5250 Wykwalifikowani robotnicy przemysłu
chemicznego i spożywczego



329Porównanie Społecznej Klasyfikacji Zawodów 2007 z SKZ-1978

5251 Aparatowi reakcji chemicznych oraz
piecowi procesów chemicznych 

5251 Aparatowi reakcji chemicznych oraz piecowi
procesów chemicznych

5252 Aparatowi procesów przetwórstwa
spożywczego 

5252 Aparatowi procesów przetwórstwa spożywczego

5253 Młynarze, piekarze, cukiernicy,
ubojowi, wędliniarze 

5253 Młynarze, piekarze, cukiernicy, ubojowi,
wędliniarze

5254 Operatorzy urządzeń obróbki szkła 
i ceramiki, wypalacze, szlifierze 

5254 Operatorzy urządzeń obróbki szkła i ceramiki,
wypalacze, szlifierze

5255 Koloryści, fotochemicy i dekoratorzy
wyrobów ze szkła, ceramiki i tworzyw
sztucznych 

5255 Koloryści, fotochemicy i dekoratorzy wyrobów
ze szkła, ceramiki i tworzyw sztucznych

5260 Wykwalifikowani robotnicy przemysłu
włókienniczego i odzieżowego 

5260 Wykwalifikowani robotnicy przemysłu
włókienniczego i odzieżowego

5261 Przędzarze, tkacze, dziewiarze włókna,
tkanin i odzieży 

5261 Przędzarze, tkacze, dziewiarze włókna, tkanin 
i odzieży

5262 Wy kwa li fi ko wa ni ro bot ni cy 
pro duk cji i na praw odzie ży i wy ro bów
kon fek cyj no -ga lan te ryj nych 

5262 Wykwalifikowani robotnicy produkcji i napraw
odzieży i wyrobów konfekcyjno-galanteryjnych

5263 Robotnicy działalności podstawowej
przy produkcji skóry: garbarze,
barwiarze 

5263 Robotnicy działalności podstawowej przy
produkcji skóry: garbarze, barwiarze

5264 Wykwalifikowani robotnicy produkcji
i napraw wyrobów ze skóry i gumy
oraz z papieru i tworzyw sztucznych 

5264 Wykwalifikowani robotnicy produkcji i napraw
wyrobów ze skóry i gumy oraz z papieru 
i tworzyw sztucznych

5270 Operatorzy pojazdów, maszyniści 
i palacze parowozów 

5270 Operatorzy pojazdów, maszyniści i palacze
parowozów

5271 Operatorzy ciężkiego sprzętu
mechanicznego 

5271 Operatorzy ciężkiego sprzętu mechanicznego

5272 Maszyniści pojazdów kolejowych 5272 Maszyniści pojazdów kolejowych

5274 Kierowcy samochodów osobowych,
ciężarowych, autobusów 

5274 Kierowcy samochodów osobowych,
ciężarowych, autobusów

5275 Motorniczowie tramwajów i kierowcy
trolejbusów 

5275 Motorniczowie tramwajów i kierowcy
trolejbusów

5276 Maszyniści lekkich pojazdów
motorowych oraz kierowcy ciągników 

5276 Maszyniści lekkich pojazdów motorowych oraz
kierowcy ciągników

5279 Pozostali operatorzy i kierowcy
pojazdów

5280 Marynarze i rybacy 5280 Marynarze i rybacy

5281 Marynarze, mechanicy,
radiomechanicy 

5281 Marynarze, mechanicy, radiomechanicy

5283 Marynarze pokładowi 5283 Marynarze pokładowi
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5284 Rybacy morscy na statkach i kutrach
rybackich 

5284 Rybacy morscy na statkach i kutrach rybackich

5285 Rybacy śródlądowi 5285 Rybacy śródlądowi

5290 Pozostali robotnicy wykwalifikowani 5290 Pozostali robotnicy wykwalifikowani

5291 Drukarze, powielaczowi 
i wykwalifikowani robotnicy 
w produkcji artykułów papierniczych 
i włókienniczych 

5291 Drukarze, powielaczowi i wykwalifikowani
robotnicy w produkcji artykułów papierniczych 
i włókienniczych

5292 Kontrolerzy jakości i ilości materiałów
i wyrobów gotowych 

5292 Kontrolerzy jakości i ilości materiałów 
i wyrobów gotowych

5293 Pobieracze prób, brakarze, sortowacze 5293 Pobieracze prób, brakarze, sortowacze

5299 Inni robotnicy wykwalifikowani poza
rolnictwem 

5294 Inni robotnicy wykwalifikowani poza
rolnictwem

5300 WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY
FIZYCZNI W ROLNICTWIE 

5300 WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY FIZYCZNI 
W ROLNICTWIE

5310 Wykwalifikowani robotnicy rolni 5310 Wykwalifikowani robotnicy rolni

5311 Traktorzyści, kombajniści i inni
wykwalifikowani robotnicy rolni 

5311 Traktorzyści, kombajniści i inni
wykwalifikowani robotnicy rolni

5320 Wykwalifikowani pracownicy
leśnictwa 

5320 Wykwalifikowani pracownicy leśnictwa

5321 Gajowi, podleśniczowie i inni
wykwalifikowani pracownicy
leśnictwa 

5321 Gajowi, podleśniczowie i inni wykwalifikowani
pracownicy leśnictwa

7133 Myśliwi

5330 Pozostali wykwalifikowani
pracownicy fizyczni w rolnictwie 

5330 Pozostali wykwalifikowani pracownicy fizyczni
w rolnictwie

5331 Ogrodnicy, pszczelarze 5331 Ogrodnicy, pszczelarze

5332 Pozostali wykwalifikowani
pracownicy fizyczni w rolnictwie 

5332 Pozostali wykwalifikowani pracownicy fizyczni
w rolnictwie

6000 PÓŁWYKWALIFIKOWANI 
I NIEWYKWALIFIKOWANI
PRACOWNICY FIZYCZNI 

6000 PÓŁWYKWALIFIKOWANI I
NIEWYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY
FIZYCZNI

6100 PÓŁWYKWALIFIKOWANI 
I NIEWYKWALIFIKOWANI
PRACOWNICY FIZYCZNI POZA
ROLNICTWEM

6150 Robotnicy do prac prostych 
w przemyśle, budownictwie, transporcie

6151 Robotnicy do prac prostych 
w przemyśle 

6110 Osoby wykonujące pracę nakładczą
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6111 Osoby wykonujące pracę nakładczą w zakresie
produkcji wyrobów metalowych, elektrotechniki
i elektroniki

6112 Chałupnicy w zakresie produkcji odzieży, obuwia 
i wyrobów konfekcyjno-galanteryjnych

6113 Inni chałupnicy

6120 Półwykwalifikowani robotnicy przemysłu

6121 Robotnicy wykonujący czynności
przygotowawcze i pomocnicze przy produkcji
metali – mieszalnicy rud, układacze wsadu,
załadowywacze żeliwiaków

6122 Robotnicy wykonujący czynności
przygotowawcze i pomocnicze w produkcji 
i naprawach urządzeń maszyn i narzędzi

6123 Do zo wa cze, for mo wa cze i wy pa la cze wy ro bów 
w pro duk cji ma te ria łów bu dow la nych, 
ka mie niarze

6124 Smarownicy i oczyszczacze urządzeń oraz
popielarze, rusztowi i kominiarze

6125 Robotnicy bez określonej specjalności lub
przyuczeni do wykonywania prostych czynności
przy produkcji i naprawach odzieży i wyrobów
konfekcyjnych – krojczy, dziurkacze,
prasowacze, szwacze

6126 Robotnicy wykonujący proste czynności
przygotowawcze i pomocnicze w produkcji
wyrobów z włókien naturalnych i sztucznych 
– oczyszczacze surowca, gremplarze, wiązacze
nici, zwijacze przędzy

6127 Robotnicy wykonujący czynności
przygotowawcze i pomocnicze przy przebiegu
procesów chemicznych oraz przy produkcji
szkła i ceramiki

6128 Robotnicy obsługi pomocniczej w procesie druku
w produkcji artykułów papierniczych
i włókienniczych

6129 Pracownicy fizyczni laboratoriów
przemysłowych

6210 Robotnicy bez określonej specjalności 
w przemyśle i uczniowie

6211 Robotnicy do prac najprostszych przy produkcji
metali

6212 Robotnicy do prac najprostszych przy
wytwarzaniu i rozprowadzaniu energii
elektrycznej i cieplnej



332 Aneks 2.

6213 Robotnicy do prac najprostszych w produkcji 
i naprawach urządzeń i maszyn

6215 Robotnicy wykonujący proste czynności przy
obróbce drewna

6216 Robotnicy przyuczeni do prac najprostszych
przy przebiegu procesów chemicznych oraz przy
produkcji szkła i ceramiki

6217 Robotnicy przyuczeni do wykonywania
najprostszych czynności w produkcji z włókien
sztucznych i naturalnych

6218 Robotnicy przyuczeni do wykonywania prostych
czynności w produkcji i naprawach wyrobów
obuwniczych i galanteryjnych

6219 Robotnicy przyuczeni do wykonywania prostych
czynności w przemyśle spożywczym

6152 Robotnicy do prac prostych
zatrudnieni przy wznoszeniu
budynków 

6214 Robotnicy przyuczeni do prostych czynności 
w produkcji materiałów budowlanych i
budownictwie

6153 Robotnicy do prac prostych przy
budowie i utrzymaniu dróg i linii
komunikacyjnych

6130 Półwykwalifikowani robotnicy budowy dróg
oraz transportu publicznego i
wewnątrzzakładowego

6131 Brukarze, asfalciarze, robotnicy torowi i robót
wodno-inżynieryjnych, kopacze

6132 Robotnicy obsługi obiektów taboru transportu
samochodowego, lotniczego, komunikacji
miejskiej

6133 Dróżnicy kolejowi i drogowi

6134 Nastawniczowie i zwrotniczowie

6135 Ustawiacze, manewrowi, przetokowi i pokrewni

6136 Pomocnicy maszynistów pojazdów trakcyjnych

6154 Robotnicy do prac prostych 
w transporcie, zatrudnieni przy
pakowaniu, ładowaniu i przewożeniu
towarów i osób 

6137 Robotnicy przeładunkowi w transporcie
zewnętrznym, dokerzy

6138 Woźnice i pokrewni

6220 Niewykwalifikowani pracownicy magazynów 
i transportu

6221 Robotnicy magazynów, magazynowi

6222 Pakowacze, znakowacze, stemplarze, fasowacze
apteczni

6223 Robotnicy transportu wewnątrzzakładowego
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6224 Robotnicy w obsłudze pomocniczej przy
środkach transportu bliskiego oraz przy
urządzeniach do robót ziemnych i drogowych

6225 Robotnicy żeglugi morskiej, przybrzeżnej i
śródlądowej do prac najprostszych

6226 Pomocnicy kierowców

6159 Pozostali robotnicy do prac prostych 
w przemyśle, budownictwie,
transporcie 

5273 Palacze parowozów

5282 Palacze na statkach

6100 PÓŁWYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY
FIZYCZNI POZA ROLNICTWEM

6140 Inni pracownicy półwykwalifikowani

6200 NIEWYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY
FIZYCZNI POZA ROLNICTWEM

6300 PÓŁWYKWALIFIKOWANI 
I NIEWYKWALIFIKOWANI
ROBOTNICY ROLNI I LEŚNI 

6300 PÓŁWYKWALIFIKOWANI I
NIEWYKWALIFIKOWANI ROBOTNICY ROLNI

6310 Półwykwalifikowani i niewykwa -
lifikowani robotnicy rolni i leśni 

6310 Półwykwalifikowani i niewykwalifikowani
robotnicy rolni

6311 Półwykwalifikowani i
niewykwalifikowani robotnicy rolni 

6311 Półwykwalifikowani i niewykwalifikowani
pracownicy rolni

6312 Inni niewykwalifikowani pracownicy najemni 
w gospodarstwach rolnych

6313 Półwykwalifikowani i niewykwa -
lifikowani robotnicy leśni, drwale 

6313 Półwykwalifikowani i niewykwalifikowani
robotnicy leśni, drwale

6314 Pielęgniarze weterynarii, sanitariusze
weterynarii 

6142 Pielęgniarze weterynarii, sanitariusze
weterynarii

6400 NIEWYKWALIFIKOWANI
PRACOWNICY USŁUG

6410 Stróże, woźni i sprzątacze 6230 Stróże, woźni i sprzątacze

6411 Stróże, dozorcy dzienni i nocni,
portierzy 

6231 Stróże, dozorcy dzienni i nocni, portierzy

6412 Dozorcy domów mieszkalnych
(gospodarze domów) 

6232 Dozorcy domów mieszkalnych (gospodarze
domów)

6413 Woźni, szatniarze, bileterzy 6233 Woźni, szatniarze, bileterzy

6414 Sprzątacze pomieszczeń, sprzątaczki 6234 Sprzątacze pomieszczeń, sprzątaczki

6415 Zamiatacze ulic, zmywacze
(autobusów, beczek, naczyń itp.) 

6235 Zamiatacze ulic, zmywacze (autobusów, beczek,
naczyń itp.)

6416 Grabarze 6236 Grabarze
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6420 Gońcy i pokrewni 6240 Gońcy i pokrewni

6421 Gońcy i pokrewni 6241 Gońcy i pokrewni

6422 Bagażowi, doręczyciele i dostarczyciele 6242 Bagażowi, doręczyciele i dostarczyciele

6430 Pomoce domowe 6250 Pomoce domowe

6431 Pomoce domowe 6251 Pomoce domowe

6432 Pracownicy bez określonych
kwalifikacji zatrudnieni przy
przyrządzaniu i podawaniu posiłków 

6263 Pracownicy bez określonych kwalifikacji
zatrudnieni przy przyrządzaniu i podawaniu
posiłków, pracownicy pomocniczy w punktach
skupu

6440 Niewykwalifikowani pracownicy
handlu 

8311 Handlarze uliczni, obwoźni itp.

6450 Pozostali niewykwalifikowani
pracownicy usług 

6260 Pozostali niewykwalifikowani pracownicy usług

6451 Salowi, salowe, sterylizatorzy narzędzi
szpitalnych 

6261 Salowi, salowe, sterylizatorzy narzędzi
szpitalnych

6452 Łazienni, dezynfektorzy,
dezynsekatorzy 

6262 Łazienni, dezynfektorzy, dezynsekatorzy

6453 Sanitariuszowi, gipsowi, sterylizatorzy,
zabiegowi 

6141 Sanitariuszowi, gipsowi, sterylizatorzy,
zabiegowi balneologiczni, siostry PCK

6459 Pozostali niewykwalifikowani
pracownicy usług 

6264 Pozostali niewykwalifikowani pracownicy usług

7000 ROLNICY 7000 ROLNICY

7100 ROLNICY INDYWIDUALNI 7100 ROLNICY INDYWIDUALNI

7110 Samodzielni rolnicy – właściciele
gospodarstw rolnych 

7110 Samodzielni rolnicy

7111 Samodzielni rolnicy – właściciele gospodarstw
rolnych

7112 Samodzielni rolnicy – dzierżawcy, użytkownicy
gospodarstw rolnych

7130 Pomagający członkowie rodzin w prywatnych
gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i
hodowlanych

7131 Członkowie rodziny pomagający w pracy 
w gospodarstwie rolnym

7200 CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI ROLNYCH

7210 Członkowie spółdzielni rolnych

7211 Członkowie spółdzielni rolnych

7120 Ogrodnicy i hodowcy – właściciele 7120 Ogrodnicy i hodowcy – właściciele

7121 Ogrodnicy, pszczelarze, hodowcy, rybacy
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7132 Członkowie rodziny pomagający w pracy
prywatnym właścicielom ogrodów, szklarni,
ferm hodowlanych itp.

7300 RYBACY

7310 Szyprowie, właściciele kutra lub łodzi
rybackiej 

8111 Szyprowie, właściciele kutra lub łodzi rybackiej

8000 WŁAŚCICIELE FIRM 8000 WŁAŚCICIELE ZAKŁADÓW WYTWÓRCZYCH 
I USŁUGOWYCH

8100 WŁAŚCICIELE ZAKŁADÓW
WYTWÓRCZYCH I USŁUG
MATERIALNYCH 

8100 WŁAŚCICIELE ZAKŁADÓW (DO 50
ZATRUDNIONYCH) I POMAGAJĄCY
CZŁONKOWIE RODZIN

8110 Właściciele zakładów wytwórczych 
i usług materialnych 

8110 Właściciele zakładów do 50 zatrudnionych

8500 WŁAŚCICIELE DUŻYCH ZAKŁADÓW PRACY

8510 Właściciele dużych zakładów pracy

8511 Właściciele zakładów wytwórczych
zatrudniających ponad 50 pracowników

8512 Właściciele zakładów usługowych
zatrudniających ponad 50 pracowników

8112 Wła ści cie le za kła dów pro duk cji, 
na praw i re mon tów urzą dzeń me cha -
nicz nych, elek tro me cha nicz nych 

8112 Właściciele zakładów produkcji, napraw
i remontów urządzeń mechanicznych,
elektromechanicznych

8113 Właściciele zakładów produkcji
materiałów budowlanych, robót
budowlano-montażowych i obróbki
drewna 

8113 Właściciele zakładów produkcji materiałów
budowlanych, robót budowlano-montażowych 
i obróbki drewna

8114 Właściciele zakładów produkcji 
i napraw odzieży, obuwia, wyrobów
konfekcyjno-galanteryjnych i innych
pokrewnych 

8114 Właściciele zakładów produkcji i napraw
odzieży, obuwia, wyrobów konfekcyjno-
galanteryjnych i innych pokrewnych

8116 Właściciele firm lub pojazdów
świadczący usługi transportowe
i przewozowe 

8116 Właściciele taksówek bagażowych i osobowych
oraz właściciele transportowych pojazdów
konnych

8118 Właściciele pozostałych zakładów
wytwórczych 

8118 Właściciele pozostałych zakładów wytwórczych:
piekarni, cukierni, wędliniarni i innych

8211 Osoby prowadzące zakłady wytwórcze 
na podstawie umowy ajencyjnej

8400 WŁAŚCICIELE FIRM W SFERZE USŁUG
NIEMATERIALNYCH I OSOBISTYCH 

8400 WŁA ŚCI CIE LE FIRM W SFE RZE USŁUG 
NIE MA TE RIAL NYCH – OB RO TU I DYS TRY BU CJI
(W ZA KŁA DACH DO 50 ZA TRUD NIO NYCH)

8410 Właściciele firm w sferze usług
niematerialnych i osobistych 

8410 Właściciele firm w sferze usług niematerialnych
– obrotu i dystrybucji (w zakładach do 50
zatrudnionych)
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8411 Właściciele firm obrotu finansowego 
– kantorów, lombardów itp. 

8411 Właściciele firm obrotu finansowego 
– kantorów, lombardów itp.

8412 Właściciele firm konsultingowych,
reklamowych, doradztwa technicznego,
ekonomicznego i prawnego 

8412 Właściciele firm konsultingowych,
reklamowych, doradztwa technicznego,
ekonomicznego i prawnego

8413 Właściciele firm komputerowych oraz
obsługi sprzętu audio-wizualnego,
poligraficznego, fotograficznego itp. 

8413 Właściciele firm komputerowych oraz obsługi
sprzętu audio-wizualnego, poligraficznego,
fotograficznego itp.

8414 Właściciele biur podróży, turystyki 
i rekreacji 

8414 Właściciele biur podróży, turystyki i rekreacji

8415 Właściciele firm obrotu
nieruchomościami 

8415 Właściciele firm obrotu nieruchomościami

8416 Właściciele hoteli i pensjonatów

8417 Właściciele zakładów usługowych:
fryzjerskich i kosmetycznych 

8117 Właściciele zakładów usługowych: fryzjerskich 
i kosmetycznych

8418 Właściciele restauracji i innych
placówek gastronomicznych

8419 Pozostali właściciele firm w sferze
usług niematerialnych i osobistych 

8119 Pozostali właściciele zakładów wielobranżowych
i usługowych

8120 Pomagający członkowie rodzin

8121 Pomagający członkowie rodziny w prywatnych
zakładach wytwórczych i usługowych

8200 AJENCI

8210 Ajenci

8213 Pozostali ajenci

8416 Pozostali właściciele firm w sferze usług
niematerialnych

8600 WŁAŚCICIELE SKLEPÓW I PLACÓWEK
HANDLOWYCH

8610 Właściciele sklepów i placówek
handlowych 

8115 Właściciele sklepów, punktów sprzedaży 
i zakładów gastronomicznych

8212 Osoby prowadzące sklepy i zakłady
gastronomiczne na podstawie umowy ajencyjnej
i prowizyjnej

9000 INNE ZAWODY ORAZ OSOBY
NIESKLASYFIKOWANE 

9000 INNI I NIESKLASYFIKOWANI

9600 INNE ZAWODY NIESKLASYFI KOWANE
GDZIE INDZIEJ 

9300 INNI

9310 Inni

9311 Inni
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9700 ODMOWA ODPOWIEDZI

9800 BRAK DANYCH, BRAK INFORMACJI, BRAK
ODPOWIEDZI

9899 Brak danych

9900 NIE DOTYCZY

9910 Uczący się

9920 Bezrobotni

9930 Renciści, emeryci

9940 Prowadzący dom

9950 Niepracujący z innych powodów

9990 Nie dotyczy (bez klasyfikowania przyczyn)

9999 Nie dotyczy
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– 12 zł; t. 7/1998 – 14 zł; t. 8/1999 – 15 zł; t. 9/2000 – 20 zł; t. 10/2001 – 25 zł;
t. 11/2002 – 28 zł, t. 12/2003 – 32 zł; t. 13/2004 – 35 zł, 14/2005 – 35 zł; 15/2006 – 35 zł

„Ety ka”: t. 28/1995 – 5 zł; t. 29/1996 – 6 zł; t. 30/1997 – 7 zł; t. 31/1998 – 8 zł; t. 32/1999
– 10 zł; t. 34/2001 – 20 zł; t. 35/2002 – 25 zł, t. 36/2003 – 30 zł; t. 37/2004 – 35 zł;
38/2005 – 35 zł

„Prak se olo gia”: t. 1–2/1994 – 3 zł; t. 1–2, 3–4/1995 – 3 zł; t. 1–4/1996 – 8zł; t. 1–4/1997
– 12 zł; t. 138/1998 – 16 zł; t. 139/1999 – 20 zł; t. 140/2000 – 24 zł; t. 141/2001 – 25 zł;
t. 142/2002 – 30 zł; t. 143/2003 – 36 zł, 144/2004 – 36 zł; 145/2005 – 36 zł, 146/2006
– 36 zł

„Stu dia So cjo lo gicz ne”: t. 3–4/1993 – 6 zł; t. 1/1994 – 3 zł; t. 3–4/1995 – 8 zł; t. 1–4/1996
– 5 zł; t. 1, 4/1997 – 6 zł; t. 1, 2, 4/1999 – 10 zł; t. 1–2/2000 – 22 zł; t. 3, 4/2000 – 11 zł;
t. 1, 3/2001 – 15 zł; t. 1, 2, 3, 4/2002 – 18 zł; t. 1, 2, 3, 4/2003 – 22 zł; t. 1, 2, 3, 4/2004
– 25 zł; t. 1, 2, 3, 4/2005 – 25 zł; t. 1, 2, 3 i 4/2006 – 25 zł

„Za gła da Ży dów. Stu dia i Ma te ria ły”: 1/2005 – 40 zł, 2/2006 – 40 zł

Ak tu al na ofer ta – książ ki

Au to bio gra fie cza su trans for ma cji. Pra ca zbio ro wa pod red. J. Mu chy i M. F. Ke ena (2006,
30 zł)

J. S. By stroń: Pu blicz ność li te rac ka (2006, 25 zł)
A. Chmie lew ska: W służ bie pań stwa, spo łe czeń stwa i na ro du (2006, 30 zł)
Ci vil So cie ty in the Ma king. Pra ca zbio ro wa pod re d. D. Ga wi na i P. Gliń skie go (2006, 50 zł)
H. Do mań ski: O ru chli wo ści spo łecz nej w Pol sce (2004; 25 zł)
H. Do mań ski, D. Przy bysz: Ho mo ga mia mał żeń ska (2007, 30 zł)
M. Fe de ro wicz: Róż no rod ność ka pi ta li zmu (2004, 30 zł)
Fiel dwork jest sztu ką. Pra ca zbio ro wa pod re d. P. B. Szta biń skie go, Z. Sa wiń skie go i F. Szta -

biń skie go (2005, 50 zł)
P. Gliń ski: Sty le dzia łań or ga ni za cji po za rzą do wych w Pol sce. Gru py in te re su czy po żyt ku

pu blicz ne go (2006, 30 zł)
J. Gra bow ski: „Ja te go ży da znam”. Szan ta żo wa nie Ży dów w War sza wie, 1939–1943

(2004, 25 zł)
Gra ni ce na po gra ni czach. Pra ca zbio ro wa pod re d. J. Kur czew skiej i H. Bo jar (2005, 40 zł) 



A. Ha ska: „Je stem Ży dem, chcę wejść”. Ho tel Pol ski w War sza wie, 1943 (2006, 25 zł)
Ide ały na uki i kon flik ty war to ści. Pra ca zbio ro wa pod re d. E. Chmie lec kiej, J. Je dlic kie go,

A. Ry char da (2005, 45 zł)
J. Ki lias: Wspól no ta abs trak cyj na. Za rys so cjo lo gii na ro du (2004, 30 zł)
Ko bie ty, męż czyź ni i płeć. De ba ta w to ku (2003, 85 zł)
Kon sump cja – istot ny wy miar glo ba li za cji kul tu ro wej. Pra ca zbio ro wa pod re d. A. Jaw łow -

skiej i M. Kemp ne go (2005, 40 zł)
Kul tu ra w cza sach glo ba li za cji. Pra ca zbio ro wa pod red. M. Ja cy no, A. Jaw łow skiej,

M. Kemp ne go (2004, 40 zł)
A. Le wic ka -Strza łec ka: Od po wie dzial ność mo ral na w ży ciu go spo dar czym (2006, 30 zł)
B. W. Mach: Trans for ma cja sys te mu a tra jek to rie ży cio we mło dych po ko leń (2005, 5 zł)
Mul ti le vel Go ver nan ce: Pat terns and De gre es of Po li ti cal In te gra tion. The EU Eastern En lar -

ge ment Chal len ge. Pra ca zbio ro wa pod red. Jó ze fa Niż ni ka (2006, 30 zł)
Nie po ko je pol skie. Pra ca zbio ro wa pod red. H. Do mań skie go, A. Ostrow skiej i A. Ry char da

(2004, 40 zł)
Ob li cza lo kal no ści. Róż no rod ność miejsc i cza su. Pra ca zbio ro wa pod red. J. Kur czew skiej

(2006, 40 zł)
Ob li cza lo kal no ści. Tra dy cja i współ cze sność. Pra ca zbio ro wa pod red. J. Kur czew skiej

(2006, 40 zł)
Tra dy cja i współ cze sność. Pra ca zbio ro wa pod red. J. Kur czew skiej (2006, 40 zł)
J. Ob ręb ski: Dzi siej si lu dzie Po le sia i i in ne ese je (2005, 30 zł) 
E. Osborn, M. Słom czyń ski: Open for Bu si ness. The Per si stent En tre pre neu rial Class in Po -

land (2005; 30 zł)
A. Ostrow ska: Śmierć w do świad cze niu jed nost ki i spo łe czeń stwa (wyd. III uzu pełn.; 2005,

30 zł)
So li dar ność. Wy da rze nie. Kon se kwen cje. Pa mięć (2006, 30 zł)
W. Som bart: Dla cze go nie ma so cja li zmu w Sta nach Zjed no czo nych? (2004, 25 zł)
J. Strze lec ki: Nie po ko je ame ry kań skie (2004, 25 zł)
Teo rie wspól no to we a prak ty ka spo łecz na. Oby wa tel skość. Po li ty ka. Lo kal ność. Pra ca zbio -

ro wa pod red. A. Gaw kow skiej, P. Gliń skie go, A. Ko ściań skie go (2005, 30 zł)
A. Tit kow, D. Duch -Krzy sto szek, B. Bu drow ska: Nie od płat na pra ca ko biet. Mi ty, re alia, per -

spek ty wy (2004, 30 zł)
K. Tysz ka: Na cjo na lizm w ko mu ni zmie. Ide olo gia na ro do wa w Związ ku Ra dziec kim i Pol sce

Lu do wej (2004, 30 zł)
J. J. Wiatr: Re flek sje o pol skim in te re sie na ro do wym (2004, 25 zł)
W środ ku Eu ro py? Wy ni ki Eu ro pej skie go Son da żu Spo łecz ne go. Pra ca zbio ro wa pod red.

H. Do mań skie go, A. Ostrow skiej i P. B. Szta biń skie go (2006, 40 zł) 

Za pra sza my tak że do za ku pu na szych ksią żek z lat ubie głych

Książ ki Wy daw nic twa IFiS PAN do na by cia w Wy daw nic twie (ul. No wy Świat 72, 00-330
War sza wa, pok. 231, e -ma il: pu blish@ifi span.waw.pl) dla na byw ców in sty tu cjo nal nych, dla
na byw ców in dy wi du al nych w księ gar ni w Pa ła cu Sta szi ca, księ gar niach na uko wych oraz
sie ci Ma tras na te re nie ca łe go kra ju. Sprze daż wy sył ko wą pro wa dzi księ gar nia in ter ne to -
wa Mer lin.com.pl. Pre nu me ra tę cza so pism pro wa dzi fir ma AMOS, Ars Po lo na, Ruch S.A.
i Gar mond Press.
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W socjologii klasyfikacje zawodow konstruowane w celu operacjonalizacji usytuowania 
jednostek w strukturze spotecznej. Chodzi o szeroko rozumian^ przestrzeti spoteczn^, ktora moze 
bye utozsamiana ze struktur^ klasow^, podziatem na kategorie spoteczno-zawodowe (takie jak; 
nauczyciele, technicy czy pracownicy biurowi) lub tez z hierarchic pozycji. Najogolniej rzecz 
bior^c, strukture spotecznq mozna analizowac w terminach jakiegokolwiek uktadu dystansow i 
barier definiowanych przez zawod. Jednakze do tego celu niezb^dna jest klasyfikacja zawodow, 
ktora w sposob trafny i rzetelny pozwala uj^c rzeczywiste relacje istniej^ce w strukturze spotecznej. 
Do chwili obecnej badacze struktury spotecznej w Polsce dysponowali klasyfikacje zawodow 
opracowan^ w 1978 roku przez Michata Pohoskiego i Kazimierza M. Stomczyriskiego. Nalezy 
podkreslic, ze Spoteczna Klasyfikacja Zawodow byta pierwsz^ w Polsce i jedn^ z pierwszych 
na swiecie klasyfikacji, okreslanych nnianem socjologicznych, czyli opracowanych pod k^tem ich 
uzytecznosci w analizach struktury spotecznej. Jednak w miar? uptywu czasu stawato si? oczywiste, 
ze zmiany ustrojowe, przeksztatcenia w systemie uwarstwienia i zmiany na rynku pracy - jakie 
miaty miejsce od skonstruowania SKZ - wymagaj^ opracowania nowej klasyfikacji. 

Punktem wyjscia prac nad - przedstawion^ w tej ksiazce - now^ Spotecznq Klasyfikacja Zawo
dow 2007, byty, z jednej strony, przestanki teoretyczne odwotuj^ce si? do zasad funkcjonowania 
wspotczesnych spoteczehstw; z drugiej zas strony - wyniki badah empirycznych dotycz^cych 
roznych aspektow struktury spotecznej. Konstruuj^c now^ klasyfikacj? uwzgl^dnilismy rowniez 
doswiadczenia zebrane podczas stosowania klasyfikacji z 1978 roku, zarowno do kodowania 
wynikow badan empirycznych, jak tez w fazie analiz. Mielismy przy tym na uwadze fakt, aby 
nowa klasyfikacja spetniata wymog zgodnosci z narz?dziami uprzednio stosowanymi - zarowno 
z oryginalnq Spotecznq Klasyfikacja Zawodow z 1978 roku - jak tez z modyfikacjami wprowa-
dzonymi do niej w pozniejszym okresie. 

Oprocz nowej klasyfikacji, skonstruowalismy nowe skale zawodow, czyli narz?dzia identy-
fikuj^ce pozycje jednostek w roznych wymiarach hierarchii spotecznej. Przedstawiamy tu skale: 
wymogow kwalifikacyjnych, ztozonosci pracy, wynagrodzenia materialnego i prestizu. Skale za
wodow znajduje zastosowanie w wielu modelach analitycznych i zaiiczane s^ do standardowych 
narz?dzi analiz. W Polsce do tej chwili postugiwano si? skalami opracowanymi przez Kazimierza 
M. Stomczyhskiego i Grazyn? Kacprowicz w 1979 roku. Skale przedstawione w tej ksiazce 
opracowano na podstawie najnowszych badan i analiz przeprowadzonych w latach 2003-2005. 

Cel tej ksi^zki ma takze aspekt praktyczny Chodzi o upowszechnienie nowej klasyfikacji i skal 
szerokiemu gronu odbiorcow. Staralismy si? opracowac i zaprezentowac je w postaci, ktora 
stwarza mozliwosc tatwego ich wykorzystania w kazdym projekcie badawczym. Udost?pniamy je 
rowniez w postaci oprogramowania komputerowego, ktore pozwala dot^czac now^ klasyfikacj? 
i skale do kazdego zbioru danych uzyskanego w badaniach sondazowych. 

Henryk Domahski, Zbigniew Sawihski i Kazimierz M. Stomczyhski 
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