
Dz.U.05.53.472
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 marca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich
wynagradzania

(Dz. U. z dnia 31 marca 2005 r.)
Na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278, z 2002 r. Nr 197, poz.
1663 oraz z 2004 r. Nr 224, poz. 2274) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy ma na celu przygotowanie młodocianego do
pracy w charakterze przyuczonego robotnika i moŜe dotyczyć wybranych prac związanych z
nauką zawodu, o której mowa w § 6 ust. 2 i 3.";
2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Przygotowanie zawodowe młodocianych moŜe prowadzić:
1) pracodawca,
2) osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy,
3) osoba zatrudniona u pracodawcy
- pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki
zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu.";
3) § 3a otrzymuje brzmienie:
"§ 3a. O zawarciu umowy, o której mowa w § 3, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w
przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - równieŜ izbę rzemieślniczą właściwą ze
względu na siedzibę rzemieślnika.";
4) w § 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
"2. Zawody, w których odbywa się nauka zawodu oraz czas jej trwania, określają przepisy
dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
3. Nauka zawodu u pracodawców będących rzemieślnikami moŜe odbywać się takŜe w
zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, nieujętych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego, określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i
specjalności dla potrzeb rynku pracy.";
5) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) realizuje program nauczania dopuszczony do uŜytku szkolnego uwzględniający podstawę
programową kształcenia w zawodzie występującym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego lub realizuje program zapewniający spełnienie wymagań egzaminacyjnych
określonych w standardach będących podstawą przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na
tytuł czeladnika w zawodach nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku
pracy,";
6) w § 9 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
"Przepis § 8 pkt 1 stosuje się odpowiednio.";
7) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W przypadku organizowania dokształcania teoretycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
pracodawca realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu teoretycznego kształcenia
zawodowego wynikające z odpowiedniego programu, o których mowa w § 8 pkt 1.";
8) w § 11:
a) ust. 2-4 otrzymują brzmienie:



"2. Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, dokształcający się w
zasadniczej szkole zawodowej zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
bezpośrednio po uzyskaniu świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, zgodnie z
przepisami dotyczącymi warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
3. Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, dokształcający się w
ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego lub u pracodawcy zdaje egzamin
kwalifikacyjny na tytuł wykwalifikowanego robotnika, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad
i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.
4. Młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin
kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb
rzemieślniczych, zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły
czeladnika i mistrza w zawodzie.",
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Pracodawca zatrudniający młodocianych:
1) pokrywa koszty przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w ust. 2-4, zdawanych w
pierwszym wyznaczonym terminie,
2) moŜe pokryć koszty egzaminu poprawkowego.";
9) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Czas trwania, zakres oraz program przyuczenia do wykonywania określonej pracy ustala
pracodawca, przyjmując wybrane treści programu nauczania dopuszczonego do uŜytku
szkolnego w zawodach występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub
programu zapewniającego spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach
będących podstawą przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w
zawodach nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonych w
przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.".
§ 2. Do młodocianych, którzy w dniu wejścia w Ŝycie rozporządzenia odbywają przygotowanie
zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy w zakresie prac
niezwiązanych z nauką zawodu, mają zastosowanie dotychczasowe przepisy.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.
________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz.
489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154,
poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i
Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr
99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.


