
Przepisy prawne 
dotyczące organizacji nauki zawodu:

 Ustawa  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  Kodeks  Pracy (Dz.U.  Nr  24,  poz  141,  z 
późniejszymi zmianami);

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r.  o  systemie oświaty (Dz. U.  z 2004 r.  Nr 256, 
poz. 2572, z późn. zm.);

 Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  28  maja  1996  r.  w  sprawie 
przygotowania  zawodowego  młodocianych  i  ich  wynagradzania  (Dz.U.  Nr 60, 
poz. 278, z późn. zm.); 

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i Sportu  z dnia  1 lipca  2002r. 
w sprawie  praktycznej  nauki  zawodu. (Dz.U.  z 2002r.  Nr 113,  poz. 988, 
z późn. zm.);

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004r. w 
sprawie  klasyfikacji  zawodów  szkolnictwa  zawodowego (Dz.U.  Nr  114,   poz. 
1195), z późn. zm.);

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  8  grudnia  2004  r.  w  sprawie 
klasyfikacji  zawodów i  specjalności  dla potrzeb rynku pracy oraz  zakresu jej 
stosowania ( Dz.U. z 2004r. nr 265, poz. 2644).



PRACODAWCA  MOŻE  UBIEGAĆ  SIĘ  O  DOFINANSOWANIE  KOSZTÓW 
KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 

Na podstawie 
Art. 70 b ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

Warunkiem jest spełnienie określonych warunków:
 dwa warunki o których mowa w art. 70 b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2004  Nr 256, poz. 12572 z poźn.zm.):

 Osoba  ucząca  młodocianego  pracownika  (może to  być  zarówno pracodawca  jak  i 
osoba prowadząca zakład w jego imieniu lub tez osoba zatrudniona u pracodawcy) 
musi posiadać kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego 
określone w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z 
dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. nr 113, poz. 988 ze 
zm.). 

 Młodociany  pracownik  powinien  ukończyć  naukę  zawodu  po  okresie  kształcenia 
trwającym 24 lub 36 m-cy i zdać egzamin z przygotowania zawodowego.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w ciągu 
3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu.

Dofinansowanie nie przysługuje po przekroczeniu ustawowego 3 – miesięcznego 
terminu, który liczy się od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu. 

Należy również pamiętać, aby do wniosku dołączyć kopie dokumentów:
-  potwierdzających posiadanie  wymaganych kwalifikacji  przez  osobę  prowadzącą 

kształcenie,
- umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego 

oraz
- dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu i 

zdanie właściwego egzaminu.



Pozostałe akty prawne dotyczące
PRAKTYCZNEJ  NAUKI ZAWODU

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO.

I.1 .Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji  Narodowej i  Sportu z dnia 08 maja 
2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

     (Dz. U. z 2004 r. Nr 114, poz. 1195, z 2005 r. Nr 116, poz. 969)

PRACE WZBRONIONE MŁODOCIANYM
 

I.2 .Rozporządzenie  Rady  Ministrów z  dnia  24  sierpnia  2004  roku  w sprawie 
wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy 
niektórych z tych prac. 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2047, z 2005 r. Nr 136, poz. 1145, z 2006 r. Nr 
107, poz. 724)

BADANIA LEKARSKIE KANDYDATÓW DO SZKÓŁ

4.1.Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  15  września 
1997  roku  w  sprawie  badań  lekarskich  kandydatów  do  szkół 
ponadpodstawowych  lub  wyższych,  uczniów  tych  szkół  oraz  studentów  i 
uczestników  studiów  doktoranckich,  którzy  w  trakcie  praktycznej  nauki 
zawodu  lub  studiów  są  narażeni  na  działanie  czynników  szkodliwych, 
uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania 
tych badań.

      (Dz. U. z 1997 r. Nr 120, poz. 767, z 1998 r. Nr 58, poz. 374)

 DOKSZTAŁCANIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 5.1.Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  13  czerwca 
2003  roku  w  sprawie  rodzajów,    organizacji  oraz  sposobu  działania 
publicznych  placówek  kształcenia  ustawicznego  i  publicznych  placówek 
kształcenia  praktycznego,  w  tym  publicznych  ośrodków  dokształcania  i 
doskonalenia zawodowego.

      (Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1225)

PROGRAMY NAUCZANIA

7.1.Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej:
                        WWW.men.gov.pl

      →   /oświata/programy nauczania/wykazy programów/nauczanie zawodowe/

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

8.1.Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej:
       WWW.men.gov.pl

       → /oświata /kształcenie zawodowe/podstawy programowe /

http://www.men.gov.pl/
http://www.men.gov.pl/

