Przejściówki klasyfikacji zawodów: ISCO na KZiS
Cytowanie
Przejściówki skonstruowane przez Instytut Badań Strukturalnych oraz kody .do zostały przygotowane przez
Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych - IBS. W przypadku ich wykorzystania prosimy o cytowanie:
Hardy, W., Keister, R. and Lewandowski, P. (2016). Do Entrants Take It All? The Evolution of Task Content of Jobs in
Poland. Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo 47.
Szczegóły można znaleźć w samym artykule: http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/ekonomia/getFile/799

Dane i kody
Zestaw przejściówek zawiera pełne mapowanie, krok po kroku, danych O*NET – zakodowanych uprzednio w
klasyfikacji ISCO – na KZiS 95, 02, 04 i 10 (wykorzystywaną do polskich danych, np.: BAEL).
Paczka .zip zawiera:
 Dane w formacie Stata, .dta, z przejściówkami dla ISCO-08 i KZiS 10 oraz dla ISCO-88 i KZiS 04, oraz
pomiędzy poszczególnymi edycjami KZiS (95, 02, 04, 10).
 Kody w formacie Stata, .do, przekodowujące dane O*NET z klasyfikacją ISCO na poszczególne edycje
klasyfikacji KZiS.
Pliki .dta zawierają klasyfikacje zawodów połączone na poziomie wiele-do-wielu (tj., każdy kod w klasyfikacji A
może być połączony z wieloma kodami z klasyfikacji B i na odwrót).
Skorzystanie z pliku .do powinno być poprzedzone wykorzystaniem przejściówek z ONET-SOC na ISCO. Plik .do
korzysta z danych O*NET zakodowanych za pomocą ISCO i przepisuje je na dane według klasyfikacji KZiS, przy
każdym kroku dokonując uśrednienia wartości przypisanych w obrębie każdego kodu klasyfikacji. Ostateczne
dane w klasyfikacji KZiS zakodowane są na poziomie 4-cyfrowym, gotowe do wykorzystania w połączeniu z
danymi BAEL. Dobór zmiennych i fragmenty kodu Stata zostały oparte o pracę Davida Autora i Darona Acemoglu.

Źródła przejściówek






ISCO-08 na KZiS-10 – Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia (MRPiPS)
URL: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci
ISCO-88 na KZiS-04 – WageIndicator; Projekt EurOccupations; State-of-the-art report (First Reporting Period
– D35) Z własną korekcją i uzupełnieniem na podstawie pełnej klasyfikacji zawodowej.
URL:
http://www.wageindicator.org/main/Wageindicatorfoundation/projects/euroccp/euroccupations#euroccupa
tions-deliverables
KZiS-02 na KZiS-95 – własna przejściówka na podstawie rozporządzeń Ministra.
KZiS-04 na KZiS-02 – własna przejściówka na podstawie rozporządzeń Ministra.
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