
Przygotowanie zawodowe młodocianych 
 
 
Zmiana w ustawie Kodeks Pracy:  
 
Przepisy regulujące zatrudnianie pracowników młodocianych zawarte są w art. 191 
oraz w art. 191¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy. 
Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 191 ww. ustawy, osoba, która nie ukończyła 15 
roku życia może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku 
kalendarzowym, w którym kończy 15 rok życia  (dotyczy kandydatów urodzonych po 
1 września 2004 r.). W przypadku kandydatów urodzonych w 2005 r. zawarcie umowy 
o pracę w celu przygotowania zawodowego jest możliwe w przypadku wyrażenia 
zgody przez przedstawiciela prawnego bądź ustawowego oraz uzyskania pozytywnej 
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej . 
 
Zmiana dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego 
pracownika. 
 
Doprecyzowanie przepisu art. 122 ust.1 pkt. 2 lit. a i b ustawy Prawo oświatowe  
Przepis ust. 1 pkt. 2 przywołanego wyżej artykułu obowiązujący przed zmianą 
wprowadzoną ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. , stanowił, że pracodawcy przysługuje 
dofinansowanie, jeżeli młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie 
do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami określonymi 
w pkt. 1, czyli zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego 
młodocianych pracowników, tj. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania z dnia 28 maja 1996 r.  
Przepisy § 11 ww. rozporządzenia stanowią, iż w przypadku młodocianego 
zatrudnionego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem zdaje on egzamin 
przeprowadzany przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Natomiast młodociany 
pracownik zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zobowiązany jest do 
zdawania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika przeprowadzanego przez 
komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej  w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego 
oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb 
rzemieślniczych.  
 
W art. 1 pkt 55 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. wprowadzono zmiany 
w zakresie art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo oświatowe zgodnie z którymi, 
młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał: 

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego 
u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 
r. o rzemiośle; 

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego 
u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy. 

Rozwiązanie związane z COVID-19 dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia. 
Zgodnie z art. 15zzzzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.), 



wprowadzono rozwiązanie umożliwiające zaliczenie pracodawcom okresu zwolnienia 
młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy (art. 15 ww. ustawy) 
do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 
 
Zmiana w ustawie o rzemiośle: 
 
Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (tj. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1267 z późn. zm.) rozszerzeniu uległa definicja „rzemieślnika”. 
Rzemieślnikiem jest osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 8, oraz spółka, 
o której mowa w ust. 1 pkt 3-7 ustawy o rzemiośle. 
 
Powyższe rozszerzenie wprowadzone zostało ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych   (Dz. U. z 2019 poz. 
1495). Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2020 roku. 
  
Natomiast do działalności rzemieślniczej zgodnie z ww. ustawa art. 2 ust. 4 nie zalicza 
się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług 
świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności 
wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików. 
 
 
Zmiana w ustawie o systemie oświaty: 
 
W związku ze znowelizowanym art. 44q ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 i 1818) uczeń, aby ukończyć branżową szkołę 
I stopnia zobowiązany jest do przystąpienia odpowiednio do egzaminu zawodowego, 
gdy pracodawcą jest nie rzemieślnik lub do egzaminu  czeladniczego, gdy pracodawcą 
jest rzemieślnik. 
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