
Informacje o zatrudnieniu młodocianego w celu nauki zawodu

CO POWINIEN WIEDZIEĆ PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY MŁODOCIANEGO W

CELU NAUKI ZAWODU

Każdy pracodawca przyjmujący absolwenta gimnazjum/ szkoły podstawowej na naukę zawodu 

powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do szkolenia tj.:

 Instruktorzy praktycznej nauki zawodu posiadają:

 1) ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program

został  przygotowany  zgodnie  z  ramowym  programem  kursu  pedagogicznego  dla  instruktorów

praktycznej  nauki  zawodu,  określonym  w załączniku  do  rozporządzenia,  i  zatwierdzony  przez

kuratora oświaty lub 

2) ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i

obejmował  łącznie  co  najmniej  70  godzin  zajęć  z  psychologii,  pedagogiki  i  metodyki  oraz  10

godzin praktyki metodycznej, lub 

3) ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji

instruktora praktycznej nauki zawodu, lu

4)  w  przypadku  praktycznej  nauki  zawodu  odbywanej  na  statku  morskim lub  śródlądowym –

ukończone  szkolenie  dydaktyczne  dla  instruktora,  potwierdzone  świadectwem  przeszkolenia

dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub 

5) przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub 

6)  kwalifikacje  wymagane  od  nauczycieli  praktycznej  nauki  zawodu,  określone  w  przepisach

wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1–5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy

spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1–5, posiadają ponadto: 

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu,

którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:



a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub

szkoły  równorzędnej  lub  b)  świadectwo  ukończenia  szkoły  policealnej  lub  dyplom ukończenia

szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub 

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co

najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

 a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego,

liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub

 b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego,

kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub

c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub 

3) dyplom ukończenia studiów: 

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż

pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub 

b)  na  innym  kierunku  niż  odpowiedni  dla  zawodu,  którego  będą  nauczać,  oraz  co  najmniej

czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu,

którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz

świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu,

którego będą nauczać. 

Pracodawca kieruje ucznia na badania profilaktyczne do Poradni Medycyny Pracy.



Uczeń praktycznej nauki zawodu, który  w roku kalędarzowym w którym rozpoczyna praktyczną

nauke zawodu / przyuczenie do wykonywania określonej pracy  nie ma ukończonych 15 lat, musi

dostarczyć z poradni psychologiczno-pedagogicznej zaświadczenie, że może pracować w zawodzie

Najważniejszym dokumentem dla pracodawcy i młodocianego jest UMOWA O PRACĘ w celu

przygotowania zawodowego.

Umowa zawiera nazwę zawodu, czas trwania nauki zawodu, wysokość wynagrodzenia oraz prawa i

obowiązki stron. 

Wynika z  niej  również,  że  młodociany ma obowiązek dokształcania teoretycznego w wybranej

szkole lub formie pozaszkolnej czyli kurs.

 Kodeks pracy nie przewiduje okresu próbnego przed podpisaniem umowy.

Przed przystąpieniem do pracy pracodawca zobowiązany jest:

• przeszkolić młodocianego w zakresie bhp i poż. (szkolenia dokonuje uprawniona osoba)

• zgłosić młodocianego do ZUS-u

DOKUMENTACJA

Obowiązująca pracodawcę dokumentacja musi zawierać:

– umowę o pracę

– program nauki zawodu

– wykaz pracowników młodocianych – KARTA INFORMACYJNA

– kartę osobistą pracownika młodocianego

– listę obecności

– rejestr zwolnień lekarskich

– rejestr wydanej odzieży roboczej

– listę płac

– okresowe badania lekarskie

– zaświadczenie o przeszkoleniu bhp i poż. (podpisane przez ucznia i szkolącego)

– dziennik zajęć praktycznych



PODSTAWOWE ZASADY BHP

• pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać nocą

• pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać poza podstawowymi godzinami pracy

• w widocznym miejscu powinna być umieszczona instrukcja obsługi maszyn i urządzeń oraz 

wykaz prac i stanowisk zakazanych dla ucznia

• uczeń otrzymuje odzież roboczą oraz posiłek regeneracyjny – zgodnie z odpowiednimi 

przepisami

• uczeń nie może pracować bez nadzoru opiekuna

CZASY PRACY

– do ukończenia 16 roku życia młodociany pracuje 6 godzin na dobę

– po ukończeniu 16 roku życia młodociany pracuje 8 godzin na dobę

URLOPY

I rok nauki

• po przepracowaniu pół roku młodocianemu przysługuje 12 dni urlopu (zaleca się udzielenie 

w/w urlopu w czasie ferii zimowych)

• po pierwszym roku pracy, młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu

RAZEM 38 dni

Jeśli młodociany ukończył 18 lat -  12 dni w czasie ferii zimowych i po roku 20 dni.

RAZEM 32 dni

II rok nauki

młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu

jeśli młodociany ukończył 18 lat – 20 dni urlopu

III rok nauki

młodocianemu przysługuje 20 dni urlopu

młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny (  nie więcej niż 2 miesiące łącznie z urlopem 

wypoczynkowym)

 

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZGODNIE Z ART. 196  



KODEKSU PRACY

Rozwiązanie umowy następuje za ustawowymt erminem  wypowiedzenia gdy:

– młodociany nie wypełnia obowiązku szkolnego

– młodociany w rażący sposób narusza dyscyplinę pracy

– orzeczenie lekarskie wskazuje, że młodociany nie może wykonywać danego zawodu

– jeśli zakład ogranicza lub likwiduje działalność

W przypadku rozwiązania umowy należy zawiadomić rodziców ucznia, szkołę, Cech.

UWAGI KOŃCOWE

Każdy pracodawca szkolący młodocianych ma obowiązek przynależności do Cechu  (DZ.U. 129 z 

2001 roku)

REFUNDACJE

Pracodawca,  który  zatrudnia  pracowników  młodocianych  w  celu  przygotowania  zawodowego,

może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń

składek na ubezpieczenia społeczne.

O  refundację  wynagrodzeń  młodocianych  i  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  od  tych

wynagrodzeń może się ubiegać pracodawca, który zamierza zatrudnić młodocianych, jeżeli spełnia

łącznie następujące warunki: 

chce zatrudnić ich w zawodach określonych w wykazie zawodów ogłaszanym w wojewódzkim

dzienniku urzędowym,

 spełnia warunki (pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba u niego

zatrudniona)  do  prowadzenia  przygotowania  zawodowego  w zakresie  wymagań  zawodowych  i

pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego. 

Wniosek  o  zawarcie  umowy  dotyczącej  refundowania  pracodawcy  kosztów  wynagrodzeń  i

opłacanych  od  nich  składek  z  tytułu  zatrudniania  pracowników  młodocianych  powinien  być

złożony  w Wojewódzkiej  Komendzie  OHP właściwej  ze  względu  na  miejsce  odbywania  przez

młodocianego przygotowania zawodowego.

Wniosek  o  zawarcie  umowy  dotyczący  młodocianych,  którzy  dokształcają  się  w  formach

szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców (CECH) może

złożyć w Centrum Edukacji I Pracy Młodzieży w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego

roku. 



Natomiast  wniosek o  zawarcie  umowy dotyczący młodocianych,  którzy  nie  dokształcają  się  w

formach szkolnych, może być składany w innych terminach ogłaszanych przez centrum edukacji w

jego siedzibie. 

Pracodawca otrzymujący refundację musi zobowiązać się do zatrudniania na podstawie umowy o

pracę wszystkich młodocianych finansowanych z Funduszu Pracy przez 6 miesięcy po zakończeniu

przygotowania zawodowego.

Wzory  wniosków  kierowanych  do  centrum  edukacji  oraz  umowy  o  refundację  zostały

zamieszczone w załącznikach do rozporządzenia w sprawie refundowania ze środków Funduszu

Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Przepisy określają ścisłe limity w zakresie liczby młodocianych, którzy mogą być objęci refundacją.

I  tak,  wniosek  o  zawarcie  umowy może  dotyczyć:  nie  więcej  niż  trzech  młodocianych,  jeżeli

pracodawca  zatrudnia  wyłącznie  młodocianych,  młodocianych  w  liczbie  nieprzekraczającej

trzykrotnej liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas

nieokreślony niebędących młodocianymi. 

Wysokość refundacji jest określona w przepisach.

Zwrot  środków  na  jednego  pracownika  młodocianego  nie  może  przekroczyć  wysokości

wynagrodzenia młodocianego ustalonego w przepisach oraz opłacanych od tego wynagrodzenia

składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracodawcę. 

Młodocianemu  w  okresie  nauki  zawodu  przysługuje  wynagrodzenie  obliczane  w  stosunku

procentowym  do  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  w  gospodarce  narodowej  w

poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez

Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  w Dzienniku  Urzędowym Rzeczypospolitej  Polskiej

"Monitor Polski" wysokości tego wynagrodzenia. 

Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne. 

w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia, 

w drugim roku nauki nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia, 

w trzecim roku nauki nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia. 

W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy stawka jest równa kwocie wypłacanej

pracownikowi młodocianemu uczącemu się w pierwszej klasie nauki zawodu. 

Młodociani  zatrudnieni  w  celu  przygotowania  zawodowego  pozostają  w  stosunku  pracy,.

Obowiązkowo  podlegają  ubezpieczeniom  emerytalnemu,  rentowym,  chorobowemu  i

wypadkowemu. Pracodawca opłaca również składkę na ubezpieczenie wypadkowe. 

Podstawa prawna:

 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) – art.

190, art. 191



 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z

2020 r. poz. 1409) – art. 12 ust. 6 – 6a 

rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  25  czerwca  2014  r.  w  sprawie

refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

(Dz.U. z 2014 r. poz. 865) 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2019 r., poz. 1636) 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA Z

TYTUŁU UKOŃCZENIA NAUKI ZAWODU/PRZYUCZENIA

O  przyznanie  refundacji  pracodawca  szkolący  młodocianych, po  zdaniu  egzaminu

czeladniczego/sprawdzającego  przez  młodocianego  musi  w  ciągu  3  miesięcy  od  dnia  zdania

egzaminu i  otrzymaniu zaświadczenia  Izby Rzemieślniczej/Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

złożyć  wniosek  do  jednostki  samorządowej  (  gminy  )  w  której  zameldowany  jest  na  stałe

młodociany o refundacje kosztów kształcenia młodocianego.
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