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asystenci w edukacji
 531201 asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca
 531203 asystent edukacji romskiej
 531204 asystent nauczyciela w szkole
 531202 asystent nauczyciela przedszkola
betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni:
 711401 betoniarz
 711402 betoniarz-zbrojarz
 711403 palowniczy
 711404 zbrojarz
 711490 pozostali betoniarze, betoniarze-zbrojarze i pokrewni
biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy:
 2272 diagności laboratoryjni specjaliści
 2271 diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 314102 laborant biochemiczny
 311103 technik analityk (s)
 213102 biochemik
 213103 biofizyk
 213104 bioinżynier
 213105 biolog
 213106 biotechnolog
 213107 genetyk
 213108 mikrobiolog
 213190 pozostali biolodzy i pokrewni
 214905 inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej
 229901 epidemiolog
 229902 koordynator badań klinicznych
 229908 toksykolog
 314101 laborant mikrobiologiczny
 314190 pozostali technicy nauk biologicznych
 324001 laborant weterynaryjny
 532903 preparator medyczny
blacharze i lakiernicy samochodowi:
 713203 lakiernik samochodowy
 721306 blacharz samochodowy
brukarze:
 711205 brukarz
cieśle i stolarze budowlani:
 711501 cieśla
 711502 cieśla szalunkowy
 711503 stolarz budowlany
 711590 pozostali cieśle i stolarze budowlani
cukiernicy:
 751201 cukiernik
 751202 dekorator wyrobów cukierniczych
 751203 karmelarz
 932906 pomocnik ciastkarza
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dekarze i blacharze budowlani:
 7121 dekarze
 721301 blacharz
 721302 blacharz budowlany
 721303 blacharz izolacji przemysłowych
diagności samochodowi:
 311501 diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów
 311503 kontroler stanu technicznego pojazdów
elektromechanicy i elektromonterzy:
 7411 elektrycy budowlani i pokrewni
 741101 elektromonter instalacji elektrycznych
 741102 elektromonter reklam świetlnych
 741103 elektryk
 741104 elektryk budowlany
 741190 pozostali elektrycy budowlani i pokrewni
 741201 eletkromechanik
 741202 elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych
 741203 elektromechanik pojazdów samochodowych
 741204 elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
 741205 elektromechanik urządzeń chłodniczych
 741206 elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym
 741207 elektromonter (elektryk) zakładowy
 741208 elektromonter/konserwator urządzeń dźwignicowych
 741209 elektromonter lotniczy
 741210 elektromonter maszyn elektrycznych
 741211 elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
 741212 elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
 741213 elektromonter okrętowy
 741214 elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych
 741215 elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych
 741216 elektromonter taboru szynowego
 741217 elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających
 741218 elektromonter transformatorów
 741219 elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej
 741220 elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych
 741290 pozostali elektromechanicy i elektromonterzy
 741301 elektromonter linii kablowych
 741302 elektromonter napowietrznych linii niskich i średnich napięć
 741303 elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć
 741304 elektromonter pogotowia elektroenergetycznego
 741305 elektromonter sieci trakcyjnej
 741390 pozostali monterzy linii elektrycznych
 311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
 311303 technik elektryk
 311304 technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
 311305 technik elektryk samochodowy
 311306 technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
 311307 technik energetyk
 311390 pozostali technicy elektrycy
 313101 elektroenergetyk elektrowni cieplnych
 313102 elektroenergetyk elektrowni wodnych
 313103 elektroenergetyk nastawni
 313104 elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń
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313105 maszynista agregatów prądotwórczych
313106 maszynista turbozespołu parowego
313107 maszynista turbozespołu wodnego
313108 maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni
313109 maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni
313110 obchodowy bloku
313190 pozostali operatorzy urządzeń energetycznych

fizjoterapeuci i masażyści:
 229201 fizjoterapeuta
 229202 specjalista fizjoterapii
 3254 technicy fizjoterapii i masażyści:
 325401 technik fizjoterapii
 325402 technik masażysta
floryści
 343203 florysta
 524901 bukieciarz
fryzjerzy
 5141 fryzjerzy
gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy
 541306 portier
 515301 gospodarz domu
 515303 robotnik gospodarczy
 515390 pozostali gospodarze budynków
 8182 maszyniści kotłów parowych i pokrewni
 818201 maszynista kotła
 818202 maszynista urządzeń nawęglania
 818203 maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania
 818204 palacz gazowych kotłów centralnego ogrzewania
 818205 palacz wodnych rusztowych kotłów centralnego ogrzewania
 818206 palacz kotłów parowych
 818290 pozostali maszyniści kotłów parowych i pokrewni
 911202 palacz pieców zwykłych
 9629 pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani
 962902 dozorca
 962903 parkingowy
 962906 woźny
inżynierowie budownictwa:











214201
214202
214203
214204
214205
214206
214207
214208
214209
214290

inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne
inżynier budownictwa – budownictwo ogólne
inżynier budownictwa – budownictwo przemysłowe
inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe
inżynier budownictwa – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
inżynier budownictwa – wyburzanie obiektów
inżynier budowy dróg
inżynier budowy mostów
inżynier geotechnik
pozostali inżynierowie budownictwa
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214210
 214912



rzeczoznawca budowlany
inżynier technologii betonów

kamieniarze
 7113 robotnicy obróbki kamienia
 811408 pilarz kamienia
 811409 szlifierz kamienia
kelnerzy i barmani:
 5131 kelnerzy
 513201 barista
 513202 barman
 513203 sommelier
 513290 pozostali barmani
kierowcy autobusów:
 833101 kierowca autobusu
 833102 kierowca trolejbusu
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych:
 833201 kierowca autocysterny
 833202 kierowca ciągnika siodłowego
 833203 kierowca samochodu ciężarowego
 833290 pozostali kierowcy samochodów ciężarowego
kosmetyczki
 229903 kosmetolog
 5142 kosmetyczki i pokrewni
 323014 podolog
 343917 tatuażysta
kucharze:
 5120 kucharze
lakiernicy:
 713201 lakiernik
 713202 lakiernik proszkowy
 713204 lakiernik tworzyw sztucznych
 713205 lakiernik wyrobów drzewnych
 713206 malarz-lakiernik samolotowy
 713207 malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych
 713208 piaskarz
 713290 pozostali lakiernicy
 932907 pomocnik lakiernika
lekarze
 221101 lekarz
 221102 lekarz ze specjalizacją i stopnia
 2212 lekarze specjaliści
 221201 lekarz – specjalista alergologii
 221202 lekarz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 221203 lekarz – specjalista angiologii
 221204 lekarz – specjalista audiologii i foniatrii
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221205 lekarz – specjalista balneologii i medycyny fizykalnej
221206 lekarz – specjalista chirurgii dziecięcej
221207 lekarz – specjalista chirurgii klatki piersiowej
221208 lekarz – specjalista chirurgii naczyniowej
221209 lekarz – specjalista chirurgii ogólnej
221210 lekarz – specjalista chirurgii onkologicznej
221211 lekarz – specjalista chirurgii plastycznej
221212 lekarz – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
221213 lekarz – specjalista chorób płuc
221214 lekarz – specjalista chorób wewnętrznych
221215 lekarz – specjalista chorób zakaźnych
221216 lekarz – specjalista dermatologii i wenerologii
221217 lekarz – specjalista diabetologii
221218 lekarz – specjalista diagnostyki laboratoryjnej
221219 lekarz – specjalista endokrynologii
221220 lekarz – specjalista epidemiologii
221221 lekarz – specjalista farmakologii klinicznej
221222 lekarz – specjalista gastroenterologii
221223 lekarz – specjalista genetyki klinicznej
221224 lekarz – specjalista geriatrii
221225 lekarz – specjalista ginekologii onkologicznej
221226 lekarz – specjalista hematologii
221227 lekarz – specjalista hipertensjologii
221228 lekarz – specjalista immunologii klinicznej
221229 lekarz – specjalista kardiochirurgii
221230 lekarz – specjalista kardiologii
221231 lekarz – specjalista kardiologii dziecięcej
221232 lekarz – specjalista medycyny nuklearnej
221233 lekarz – specjalista medycyny paliatywnej
221234 lekarz – specjalista medycyny pracy
221235 lekarz – specjalista medycyny ratunkowej
221236 lekarz – specjalista medycyny rodzinnej
221237 lekarz – specjalista medycyny sądowej
221238 lekarz – specjalista medycyny sportowej
221239 lekarz – specjalista medycyny transportu
221240 lekarz – specjalista mikrobiologii lekarskiej
221241 lekarz – specjalista nefrologii
221242 lekarz – specjalista neonatologii
221243 lekarz – specjalista neurochirurgii
221244 lekarz – specjalista neurologii
221245 lekarz – specjalista neurologii dziecięcej
221246 lekarz – specjalista neuropatologii
221247 lekarz – specjalista okulistyki
221248 lekarz – specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
221249 lekarz – specjalista onkologii klinicznej
221250 lekarz – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
221251 lekarz – specjalista otorynolaryngologii
221252 lekarz – specjalista otorynolaryngologii dziecięcej
221253 lekarz – specjalista patomorfologii
221254 lekarz – specjalista pediatrii
221255 lekarz – specjalista położnictwa i ginekologii
221256 lekarz – specjalista psychiatrii
221257 lekarz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
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221258 lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
221259 lekarz – specjalista radioterapii onkologicznej
221260 lekarz – specjalista rehabilitacji medycznej
221261 lekarz – specjalista reumatologii
221262 lekarz – specjalista seksuologii
221263 lekarz – specjalista toksykologii klinicznej
221264 lekarz – specjalista transfuzjologii klinicznej
221265 lekarz – specjalista transplantologii klinicznej
221266 lekarz – specjalista urologii
221267 lekarz – specjalista urologii dziecięcej
221268 lekarz – specjalista zdrowia publicznego
221269 lekarz – specjalista chorób płuc dzieci
221270 lekarz – specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczej
221271 lekarz – specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej
221272 lekarz – specjalista gastrologii dziecięcej
221273 lekarz – specjalista intensywnej terapii
221274 lekarz – specjalista medycyny lotniczej
221275 lekarz – specjalista medycyny morskiej i tropikalnej
221276 lekarz – specjalista nefrologii dziecięcej
221277 lekarz – specjalista pediatrii metabolicznej
221278 lekarz – specjalista perinatologii
221290 pozostali lekarze specjaliści
134207 lekarz ordynator oddziału

listonosze i kurierzy
 4412 listonosze i pokrewni
 441202 kurier
 441203 listonosz
 441290 pozostali listonosze i pokrewni
logopedzi i audiofonolodzy
 229402 logopeda
 229403 neurologopeda
 229404 surdologopeda
 229490 pozostali audiofonolodzy i logopedzi
 229401 audiofonolog
 235906 nauczyciel logopeda
magazynierzy
 4321 magazynierzy i pokrewni
 515102 intendent
 8344 kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
masarze i przetwórcy ryb
 751101 garmażer
 751102 jeliciarz
 751103 przetwórca ryb
 751104 rozbieracz-wykrawacz
 751105 rzeźnik-wędliniarz
 751106 ubojowy
 751107 wędliniarz
 751190 pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
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mechanicy maszyn i urządzeń
 731102 mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 731103 mechanik precyzyjny
 723301 mechanik / konserwator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników
 723302 mechanik / konserwator urządzeń dźwignicowych
 723303 mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych
 723304 mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali
 723305 mechanik maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
 723306 mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
 723307 mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
 723308 mechanik maszyn rolniczych
 723309 mechanik maszyn szwalniczych
 723310 mechanik-monter maszyn i urządzeń
 723312 mechanik silników spalinowych
 723390 pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
 7234 mechanicy rowerów i pokrewni
 731104 optyk-mechanik
 731106 zegarmistrz
 731190 pozostali mechanicy precyzyjni
 932908 pomocnik mechanika
mechanicy pojazdów samochodowych:
 723101 mechanik autobusów
 723102 mechanik ciągników
 723103 mechanik pojazdów samochodowych
 723104 mechanik samochodów ciężarowych
 723105 mechanik samochodów osobowych
 723106 monter samochodowej instalacji gazowej
 723107 mechanik motocyklowy
 723190 pozostali mechanicy pojazdów samochodowych
monterzy instalacji budowlanych:
 712601
hydraulik
 712603
monter instalacji gazowych
 712617
monter instalacji gazów medycznych
 712604
monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 712605
monter rurociągów górniczych
 712606
monter rurociągów okrętowych
 712607
monter rurociągów przemysłowych
 712608
monter sieci cieplnych
 712609
monter sieci deszczownianych
 712610
monter sieci gazowych
 712612
monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
 712616
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 712613
monter systemów rurociągowych
 712614
monter urządzeń energii odnawialnej
 712690
pozostali hydraulicy i monterzy rurociągów
 712615
studniarz
 712701
mechanik urządzeń chłodniczych
 712702
mechanik urządzeń klimatyzacyjnych
 712703
monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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712790

pozostali monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych

monterzy konstrukcji metalowych

721401 monter bram

721402 monter kadłubów okrętowych

721403 monter konstrukcji aluminiowych

721405 oczyszczacz konstrukcji stalowych

721490 pozostali robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe

721404 monter konstrukcji stalowych

721501 monter / konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni
grawitacyjnych

721502 monter konstrukcji linowych stałych

721503 monter wiertni

721504 takielarz

721590 pozostali monterzy konstrukcji linowych
 311910 technik budownictwa okrętowego
 721304 blacharz lotniczy
 721305 blacharz okrętowy
 721390 pozostali blacharze
 311942 technik budowy jednostek pływających
murarze i tynkarze:
 712301 monter ociepleń budynków
 712302 sztukator
 712303 tynkarz
 712304 monter fasad
 712390 tynkarze i pokrewni
 711201 monter kamiennych elementów budowlanych
 711202 murarz
 711203 zdun
 711204 murarz-tynkarz
 711290 pozostali murarze i pokrewni
 712401 monter izolacji budowlanych monterzy izolacji
nauczyciele języków obcych i lektorzy
 233008 nauczyciel języka obcego
 234104 nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej
 2353 lektorzy języków obcych
nauczyciele nauczania początkowego
 234113 nauczyciel nauczania początkowego
nauczyciele praktycznej nauki zawodu
 232001 nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu
 235106 nauczyciel instruktor
nauczyciele przedmiotów zawodowych
 232002 nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych
 232003 nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
 232004 nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych
 232005 nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych
 232006 nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych
 232007 nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych
 232090 pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego
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nauczyciele przedszkoli
 234201 nauczyciel przedszkola
 234202 wychowawca małego dziecka
nauczyciele szkół specjalnych:
 235202 nauczyciel niedostosowanych społecznie (pedagog resocjalizacji,socjoterapeuta)
 235201 nauczyciel niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagog)
 235203 nauczyciel niewidomych i słabowidzących (tyflopedagog)
 235204 nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo
 235205 nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog)
 235290 pozostali nauczyciele szkół specjalnych
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych:
 834201
mechanik maszyn i urządzeń drogowych
 834205
operator koparki
 834206
operator koparko-ładowarki
 834207
operator ładowarki
 834202
operator maszyn drogowych
 834203
operator maszyn i sprzętu torowego
 834204
operator sprzętu ciężkiego
 834208
operator spycharki
 834290
pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
operatorzy obrabiarek skrawających:
 722301
frezer
 722302
operator automatycznej linii obróbki skrawaniem
 722303
operator maszyn do obróbki skrawaniem
 722304
operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli
 722305
operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych
 722306
operator maszyn i urządzeń do produkcji opakowań blaszanych
 722307
operator obrabiarek skrawających s
 722308
operator obrabiarek sterowanych numerycznie
 722309
operator obrabiarek zespołowych
 722310
operator urządzeń do wyważania i centrowania
 722390
pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
 722311
strugacz
 722312
szlifierz metali
 722314
tokarz w metalu
 722313
tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie
 722315
ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem
 722316
wiertacz w metalu
 722401
docieracz-polerowacz
 722402
szlifierz-ostrzarz
 722490
pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali
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operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych

834301 maszynista doku

834302 maszynista górniczych maszyn wyciągowych

834303 maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych

834304 maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników

834305 maszynista specjalistycznych dźwignic kolejowych

834306 operator dźwignic linotorowych

834307 operator-mechanik wyciągarki szybowcowej

834308 operator mostu zwodzonego

834309 operator przenośników

834310 operator przenośników taśmowych

834311 operator suwnic (suwnicowy)

834312 operator śluzy, jazu, zapory i pompowni

834313 operator urządzeń ładunkowych silosu

834314 operator wieżowy przenośnika taśmowego

834315 operator wywrotnic wagonowych

834316 operator żurawia jezdniowego

834317 operator żurawia wieżowego

834390 pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i
pokrewni
opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej:
 341201 asystent osoby niepełnosprawnej
 341202 opiekun osoby starszej
 341203 opiekun w domu pomocy społecznej
 341204 opiekunka środowiskowa
 532201 opiekunka domowa
 532202 siostra PCK
 532290 pozostali pracownicy domowej opieki osobistej
 532101 opiekun medyczny
 532190 pozostali pomocniczy personel medyczny
 5162 osoby do towarzystwa
piekarze:
 751204 piekarz
 932910 pomocnik piekarza
pielęgniarki i położne:
 134205 pielęgniarka oddziałowa
 134206 położna oddziałowa
 2221 pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 2222 pielęgniarki z tytułem specjalisty
 2231 położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 2232 położne z tytułem specjalisty
 325902 higienistka szkolna
pomoce kuchenne:
 941201 pomoce kuchenne
 941202 zmywacz
 5246 wydawcy posiłków/ bufetowy
 9411 pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
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pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 431101 asystent do spraw księgowości
 431102 fakturzystka
 431103 technik rachunkowości
 431190 pozostali pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
 431301 pracownik obsługi płacowej
 241103 specjalista do spraw rachunkowości
 241190 pozostali specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
 421106 kontroler rozliczeń pieniężnych
 421107 skarbnik bankowy
 331301 księgowy
pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

932101 pakowacz ręczny
932102 ręczny znakowacz wyrobów
933301 ładowacz
933302 napełniający zbiorniki przenośne
933303 pracownik przeprowadzkowy
933304 robotnik magazynowy
933305 robotnik pracujący na rampie
933306 robotnik portowy (doker)
933307 sztauer-trymer
933308 tragarz
933309 wagowy
933390 pozostali robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
933401 pracownik rozkładający towar na półkach
961101 ładowacz nieczystości płynnych
961102 ładowacz nieczystości stałych
961103 pracownik zbiórki odpadów
961190 pozostali ładowacze nieczystości
961201 sortowacz surowców wtórnych
961202 sortowacz odpadów komunalnych
961290 pozostali sortowacze odpadów
961301 robotnik oczyszczania miasta
961302 robotnik placowy
961303 zamiatacz
961390 pozostali zamiatacze i pokrewni
962201 pracownik prac dorywczych
962202 statysta
962290 pozostali pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
962901 bileter
962904 szaleciarz
962905 szatniarz
962990 pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej
niesklasyfikowani
754401 pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
754990 pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej
niesklasyfikowani
818301 operator maszyn kopertujących
818302 operator urządzeń do mycia, napełniania i zamykania butelek
818303 operator urządzeń pakujących
818304 operator urządzeń znakujących
818390 pozostali operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do
napełniania butelek
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818901 operator urządzeń do paletyzacji
818902 operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych
818990 pozostali operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej
niesklasyfikowani
821901 konfekcjoner wyrobów gumowych
821904 monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów
821906 monter wyrobów z tworzyw sztucznych
821907 składacz sprzętu spadochronowego
821990 pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
912903 zmywacz graffiti
931102 robotnik naziemny w górnictwie
931190 pozostali robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach
931201 grabarz
931202 kopacz
931203 meliorant
931204 oczyszczacz kanalizacyjny (kanalarz)
931290 pozostali robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym,
wodnym i pokrewni
932901 konserwator części / sprzętu
932911 pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym
932912 robotnik myjący części i zespoły
932913 sortowacz
932914 wydawca materiałów
932990 pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle
933101 rykszarz
933201 dorożkarz
933202 wozak
951001 czyściciel butów
951002 dystrybutor ulotek
951003 rozlepiacz afiszy
951004 uliczny zmywacz szyb samochodowych
951090 pozostali pracownicy świadczący usługi na ulicach
962101 bagażowy
962102 boy hotelowy
962104 dźwigowy (windziarz)
962106 kolporter
962107 noszowy
962190 pozostali gońcy, bagażowi i pokrewni
9623 odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów
932915 pracownik pomocniczy krawca
932916 pracownik pomocniczy mechanika
932917 pracownik pomocniczy ślusarza
932918 pracownik pomocniczy stolarza
932919 asystent fryzjera
754901 monter znaków nawigacyjnych
754990 pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

pracownicy ochrony fizycznej
 311920 technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
 541307 pracownik ochrony fizycznej
 541315 technik ochrony fizycznej osób i mienia
 541316 operator kontroli bezpieczeństwa
 541317 pracownik obsługi monitoringu
 541390 pozostali pracownicy ochrony osób i mienia
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541906 ratownik wodny
541990 pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie
 712901 monter płyt kartonowo-gipsowych
 712902 monter systemów suchej zabudowy
 712904 technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 712905 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 712906 monter stolarki budowlanej
 712990 pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej
niesklasyfikowani
 311219 technik robót wykończeniowych w budownictwie
 712201 cykliniarz
 712202 glazurnik
 712203 parkieciarz
 712204 posadzkarz
 712290 pozostali posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
 713101 malarz-tapeciarz
 713102 malarz budowlany
 713104 szpachlarz
 713105 tapeciarz
 713190 pozostali malarze i pokrewni
pracownicy socjalni:
 341205 pracownik socjalny
 263504 specjalista pracy socjalnej
 263505 specjalista resocjalizacji
 263590 pozostali specjaliści do spraw społecznych
 341290 pozostali pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
 263501 kurator sądowy
 263503 specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego
 263508 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 263509 specjalista do spraw adopcji
 325201 terapeuta środowiskowy
 325290 pozostali środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia
 325903 instruktor terapii uzależnień
 341207 asystent rodziny
pracownicy usług pogrzebowych
 516302 organizator usług pogrzebowych
 516303 tanatoprakser (balsamista)
przedstawiciele handlowi:
 332203 przedstawiciel handlowy
 122106 regionalny kierownik sprzedaży
 332290 pozostali przedstawiciele handlowi
 524906 pośrednik usług medycznych
psycholodzy i psychoterapeuci:
 228905 psychoterapeuta
 263490 pozostali psycholodzy i pokrewni
 263401 psycholog
 263402 psycholog biznesu
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263403 psycholog kliniczny
263404 psycholog organizacji
263405 psycholog sportowy
263406 psycholog wychowawczy
263407 specjalista do spraw uzależnień od mediów cyfrowych
263409 specjalista marketingu społecznego
229906 specjalista psychoterapii uzależnień
229907 specjalista terapii uzależnień
229909 psychoonkolog
229910 psychotraumatolog
263502 mediator
263507 mediator sądowy
263510 specjalista komunikacji społecznej

ratownicy medyczni
 3256 ratownicy medyczni
 532904 sanitariusz szpitalny
 2240 specjaliści do spraw ratownictwa medycznego
robotnicy budowlani

711101 konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń

711102 monter konstrukcji budowlanych

711103 renowator zabytków architektury

711190 pozostali monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków

711901 montażysta dekoracji

711902 monter reklam

711903 monter rusztowań

711904 robotnik rozbiórki budowli

711990 pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej
niesklasyfikowani

931301 pomocniczy robotnik budowlany

7117 monterzy budownictwa wodnego

713301 alpinista przemysłowy

713302 czyściciel elewacji budowlanych

713303 kominiarz

713304 robotnik osuszania i odgrzybiania budowli

713390 pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
robotnicy leśni:
 621001 drwal/pilarz drzew
 621002 robotnik leśny
 621003 wozak zryw karz
 621090 pozostali robotnicy leśni i pokrewni
 834104 operator ciągników zrywkowych do zrywki podwieszanej
 834105 operator maszyn leśnych
 834108 operator nasiębiernych ciągników zrywkowych
 834109 operator urządzeń technicznych stosowanych w leśnictwie
 834110 operator wielooperacyjnych samojezdnych maszyn leśnych
 834111 operator zrywkowych kolejek linowych
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robotnicy obróbki drewna i stolarze
 7317 rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów
 7521 robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
 7522 stolarze meblowi i pokrewni
 7523 ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
 8172 operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
 311922 technik technologii drewna
 821905 monter wyrobów z drewna
 711504 szkutnik
 818903 operator maszyn i urządzeń wikliniarskich
 821902 monter mebli
samodzielni księgowi:
 331301 księgowy
 121101 główny księgowy
spawacze:
 721201 lutowacz
 721202 operator robotów spawalniczych
 721203 operator zgrzewarek
 721204 spawacz
 721209 zgrzewacz
 721290 pozostali spawacze i pokrewni
specjaliści ds. organizacji produkcji:
 214101 inżynier normowania pracy
 214102 inżynier organizacji i planowania produkcji
 214103 inżynier utrzymania ruchu
 214190 pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
 311917 technik organizacji produkcji
 4322 planiści produkcyjni
 214111 główny technolog
 2146 inżynierowie górnictwa i metalurgii
 214909 inżynier poligrafii
 214911 inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
 214913 inżynier technologii ceramiki
 214914 inżynier technologii drewna
 214915 inżynier technologii przetwórstwa skóry
 214916 inżynier technologii szkła
 214919 inżynier włókiennik
 214923 nanotechnolog (inżynier nanostruktur)
 214924 specjalista do spraw ergonomii i projektowania form użytkowych
 214925 specjalista do spraw pakowania i opakowań
 214929 inżynier procesu malowania
 214931 technolog – programista obrabiarek
 214932 inżynier inżynierii materiałowej
 242220 specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu
 311514 technik utrzymania ruchu
 311601 technik papiernictwa
 311602 technik przetwórstwa tworzyw sztucznych
 311915 technik normowania pracy
 311925 technik technologii szkła
 311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
 311931 technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
 311932 technik włókiennik
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312201 mistrz produkcji w przemyśle chemicznym
312202 mistrz produkcji w przemyśle drzewnym
312203 mistrz produkcji w przemyśle elektromaszynowym
312204 mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym
312205 mistrz produkcji w przemyśle farmaceutycznym
312206 mistrz produkcji w przemyśle metalurgicznym
312207 mistrz produkcji w przemyśle samochodowym
312208 mistrz produkcji w przemyśle spożywczym
312209 mistrz produkcji w przemyśle włókienniczym
312210 mistrz produkcji w poligrafii
312290 pozostali mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym

specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 2423 specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
 242301 analityk pracy
 242302 doradca eures
 242303 doradca personalny
 242304 doradca zawodowy
 242305 konsultant do spraw kariery
 242306 lider klubu pracy
 242307 specjalista do spraw kadr
 242308 specjalista do spraw kultury firmy
 242309 specjalista do spraw rekrutacji pracowników
 242310 specjalista do spraw wynagrodzeń
 242311 specjalista do spraw zarządzania talentami
 242312 specjalista integracji międzykulturowej
 242313 specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników
 242390 pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
 2424 specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
 242401 broker edukacyjny
 242402 specjalista do spraw rozwoju zawodowego
 242403 specjalista do spraw szkoleń
 242490 pozostali specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
 3333 pośrednicy pracy i zatrudnienia
 333301 pośrednik pracy
 333302 pracownik agencji pracy tymczasowej
 333390 pozostali pośrednicy pracy i zatrudnienia
 4415 pracownicy działów kadr
 441501 pracownik do spraw osobowych
 441502 pracownik do spraw socjalnych
 441590 pozostali pracownicy działów kadr
 242106 specjalista do spraw doskonalenia organizacji
 242190 pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji
spedytorzy i logistycy
 214104 inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania
 3331 spedytorzy i pokrewni

333101 agent celny

333102 agent klarujący

333103 eksploatator portu

333104 pracownik działu logistyki

333105 spedytor

333106 technik eksploatacji portów i terminali

333107 technik logistyk

333108 technik spedytor
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333109 doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych
(doradca RID)
333190 pozostali spedytorzy i pokrewni
214917 inżynier transportu drogowego
242108 specjalista do spraw logistyki
242221 specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
432302 dyspozytor transportu samochodowego
432303 ekspedytor
214918 inżynier transportu kolejowego
216401 inżynier ruchu drogowego
216402 inżynier ruchu kolejowego
216490 pozostali urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego
242105 organizator transportu drogowego
242205 doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych
311927 technik transportu drogowego
332402 makler morski
432390 pozostali pracownicy do spraw transportu

sprzedawcy i kasjerzy
 5223 sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

522301 sprzedawca

522302 sprzedawca w branży mięsnej

522303 sprzedawca w branży przemysłowej

522304 sprzedawca w branży spożywczej

522305 technik handlowiec

522306 technik księgarstwa

522390 pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
 5245 sprzedawcy w stacji paliw
 421103 kasjer bankowy
 421104 kasjer walutowy
 5230 kasjerzy i sprzedawcy biletów
 421401 inkasent
 524902 doradca klienta
 524903 ekspedient w punkcie usługowym
 516903 hostessa
 532901 pomoc apteczna
 421190 pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni
 4213 pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych
 5211 sprzedawcy na targowiskach i bazarach
 5212 uliczni sprzedawcy żywności
 522101 antykwariusz
 522102 kioskarz
 524905 ekspedient stacji obsługi pojazdów
 932903 liczarz
 9520 uliczni sprzedawcy produktów (z wyłączeniem żywności o krótkim terminie
przydatności do spożycia)
szefowie kuchni:
 343401
organizator usług kateringowych
 343490
pozostali szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych
 343402
szef kuchni (kuchmistrz)
 343404
technik żywienia i usług gastronomicznych
ślusarze
 7222 ślusarze i pokrewni
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