
UWAGA  

WAŻNA INFORMACJA 

 

DLA  PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT  DOFINANSOWANIA KOSZTÓW  

 KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW  

ZMIANY W PRZEPISACH OD 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU 

 

Od 1 września 2019 roku weszła w życie  Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - 

Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245). W 

związku z powyższym nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących przeprowadzania egzaminów młodocianych 

pracowników po ukończeniu nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianego 

pracownika.  

Od 1 września 2019 roku obowiązuje następujący zapis: 

I.  „Art. 1 pkt.55) w art. 122:  

a) w ust. 1:  

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

"2) 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267) –  

egzamin przeprowadza IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH;  

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy 

niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy –  

egzamin przeprowadza OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ; 

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:  

"3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, 

zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1."  

O DOFINANSOWANIU KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 

DECYDUJE ZDANIE EGZAMINU PRZEZ MŁODOCIANEGO PRZED WŁAŚCIWĄ KOMISJĄ 

EGZAMINACYJNĄ, ZGODNIE Z WW. PRZEPISAMI. 

W myśl  art. 2 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 6 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018r. poz. 1267) 

zawarte jest:  

 

Art.  2.  [Pojęcia rzemiosła i rzemieślnika]  

1.    Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez: 

1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu 

własnym i na rachunek tej osoby - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim 

przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub 

2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności 

gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1, lub 

3) spółkę jawną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, 

wszystkich wspólników i ich pracy własnej - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą 

albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub 



4) spółkę komandytową osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, 

małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców, lub 

5) spółkę komandytowo-akcyjną osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej - jeżeli jest ona 

mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub 

6) jednoosobową spółkę kapitałową, powstałą na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego 

osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich 

zawodowych kwalifikacji i pracy własnej - jeżeli powstała spółka jest mikroprzedsiębiorcą, małym 

przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców, lub 

7) spółkę, o której mowa w pkt 3-5, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem 

zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, przynajmniej jednego wspólnika i 

jego pracy własnej, pod warunkiem że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni 

wspólnika, lub 

8) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności 

gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji 

przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem, że pozostałymi wspólnikami są 

małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika oraz wszyscy wspólnicy łącznie są mikroprzedsiębiorcą, małym 

przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców. 

 

1a.  (uchylony). 

2.  (uchylony). 

3.  (uchylony). 

4.  Do rzemiosła 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. 

5.  (uchylony). 

6.    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. 

 

Art.  3.  [Dowody kwalifikacji zawodowych rzemieślnika; egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi 

izb rzemieślniczych]  

1.  
4
  Dowodami kwalifikacji zawodowych w rzemiośle są: 

1) dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej, ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły o profilu 

technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego 

rzemiosła; 

2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła; 

3) świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu 

rodzajowi rzemiosła; 

4) zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu 

odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła. 

 

     

Konieczność przedstawienia przez Przedsiębiorców wraz z wnioskiem o przyznanie dofinansowania dowodu 

złożenia egzaminu przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej (dot. Młodocianych zatrudnionych u 

pracodawców będących rzemieślnikami) wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Olsztynie z dnia 12.12.2013r. (sygn. II SA/Ol 955/13).Powyższe stanowisko zajmuje też Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy (decyzja nr SKO-438/16/2018 z dnia 20.12.2018 r.).  



II. PROGNOZA ZAWODÓW – WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO 10 000 ZŁ 

Prognoza zawodów będzie obowiązywała w przypadku umów o pracę zawartych pomiędzy młodocianym 

a pracodawcą od 1 września 2019 roku.  

 

PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA 

BRANŻOWEGO NA KRAJOWYM RYNKU PRACY I W DANYM WOJEWÓDZTWIE – wykaz zawodów, 

dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na 

pracowników na krajowym rynku pracy, uzasadniające zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2020 oraz zwiększenie wysokości 

kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika) – obwieszczenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach 

szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2019 r. poz. 276). 

 

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego, o której mowa w art. 46b 

ust. 1 Prawa oświatowego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza, w drodze obwieszczenia, 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 lutego danego roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-05-2019&qplikid=4947#P4947A2


Akty prawne 

1) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 1267), 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu 

(Dz. U. Nr 244, poz. 1626, ze zmianami) – zmiana (Dz. U. z 2019 poz. 644)         

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1644) - zmiana (Dz. U. z 2019 poz. 391) oraz Załącznik do rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. (poz.391) 

5) obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na 

pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2019 r. 

poz. 276). 

 

6) obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania 

na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2020 r. 

poz. 106). 

-------------------------------------------------------------------- 

Informacji i wyjaśnień w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników  udziela  pracownik  Urzędu  Miasta  Bydgoszcz,  Wydział  Edukacji  i  Sportu  –  

Monika Stachniak,  ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pok. 210, tel. 52 58 58 136, 52 58 58 137, 52 58-58-717 

 

Załącznik: 

1/ Wykaz zawodów, w których prowadzi się naukę zawodów młodocianych pracowników u pracodawców rzemieślników – 

aktualizacja od 1 marca 2019 roku : 

 https://zrp.pl/wp-content/uploads/2019/03/Wykaz-zawodów-refundcja-2019-03-12.pdf 

 

 

 

https://zrp.pl/wp-content/uploads/2019/03/Wykaz-zawodów-refundcja-2019-03-12.pdf

