
Kształcenie zawodowe 

2019/2020 

 
Analiza aktów prawnych 

- stan na 01.09.2019. 

Krotoszyn, 18 listopada 2019r. 



1A) Podstaw programowa 2012 

– kwalifikacje jednoliterowe 
(wcześniejsze klasy ZSZ)  



1B) Podstaw programowa 2017 

– kwalifikacje dwuliterowe  
(aktualne II i III klasy BS)  



1C) Podstawa programowa 2019 – 

kwalifikacje trzyliterowe  

                                (pierwsze klasy BSI) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w 

sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 

wybranych zawodów szkolnictwa branżowego 

Dz. U. z dnia 28 maja 2019 r. poz. 991 (4320 stron) 



2) PRAKTYCZNA NAUKA  

ZAWODU (PNZ) 

Konsekwencje wprowadzonych 

zmian i powiązane akty prawne 



2.1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 

lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia 

w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa branżowego 

 Dz. U. z dnia 19 lutego 2019 r. Poz. 316 



Podstawa programowa 2019 – branże (32) i zawody 



§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od:  

 

1) roku szkolnego 2019/2020 w:  

 a) klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna  się 

z dniem 1 września 2019 r.,  

 b) semestrze I szkoły policealnej,  

 c) klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,  

 d) klasie I pięcioletniego technikum,  

 

2) roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II 

stopnia – a w latach następnych również w kolejnych klasach 

lub semestrach tych szkół. 



2.2. USTAWA z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle 

Nowelizacja w 2018 roku 



2.3. Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 

(Dz. U. 2017 poz.59 wraz z późn. zm.) 

 

art. 120. 

[1. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia ustawicznego, 

placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, u 

pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych. – ujęcie wcześniejsze] 

 

1. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się u pracodawców lub w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych, zapewniających rzeczywiste warunki pracy, a także w centrach 

kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach 

kształcenia ustawicznego. 

 

1a. Praktyczna nauka zawodu może być realizowana również za granicą na podstawie umów 

międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, 

jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach 

programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 

MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYCZEJ NAUKI ZAWODU 



WARUNEK PROWADZENIA PNZ? 



USTALENIA Pracodawca – Dyrektor Szkoły 



DOFINANSOWANIE kosztów kształcenia 



EGZAMIN zawodowy i czeladniczy 



Wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu 

zawodowym (Prawo Oświatowe) 

- art. 3. 1a. System oświaty w zakresie kształcenia zawodowego wspierają 

także pracodawcy, organizacje pracodawców … 



2.4. Ustawa dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 i 1818) 

 
UKOŃCZENIE SZKOŁY – obowiązek przystępowania 

do egzaminów 

art.  44q ust. 1 punkty 3 i 4 art. 44za ust. 3 ustawy o systemie oświaty  

 

Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, ponadto 

w przypadku: 

- technikum przystąpił do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji 

wyodrębnionych w zawodzie, 

- branżowej szkoły I stopnia przystąpił do egzaminu zawodowego lub egzaminu 

czeladniczego (młodociany pracownik zatrudniony u rzemieślnika), 

- branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej przystąpił do egzaminu 

zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 



2.5. Rozporządzenie MEN z 22 lutego 2019 r. w 

sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 

r. poz. 391) 

 § 8 ust. 1 pkt 1   

Szkoła nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu. Pracodawca zatrudniający 

młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, 

kierujący ich na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia ustala z dyrektorem 

szkoły sposób monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu nauczania zawodu. 

Ustalenia, stanowią załącznik do umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 

odbywanego w formie nauki zawodu. 

§ 8 ust. 2  

Umowa o PNZ zawierana przez dyrektora szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na 

praktyczną naukę zawodu zobowiązuje pracodawcę do zapoznania uczniów: 

• z organizacją pracy, 

• z regulaminem pracy, przestrzeganiem porządku i dyscypliny, 

• z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ponadto powinna zapewnić: 

• dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, socjalno-bytowych, a także przysługującą na 

danym stanowisku pracy odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej. 

Powinna zawierać również informacje możliwości powiadomienia szkoły o naruszeniu przez 

ucznia regulaminu pracy, a także o procedurze powypadkowej. 



Kto może prowadzić PNZ 



Kto może prowadzić PNZ 



2.6. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 

maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego 

młodocianych i ich wynagradzania  
Na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629) 



Umowa o pracę z młodocianym 



Realizacja programu nauczania 



Koszty egzaminu 



2.6b. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 

sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych i ich 

wynagradzania 



2.7. Kodeks pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Dz.U.2019.0.1040 

 DZIAŁ DZIEWIĄTY. ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH   Rozdział I. Przepisy ogólne  

Art. 190. KP Ustawowe pojęcie młodocianego  

§ 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.  

§ 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat, z zastrzeżeniem art. 191 zasady zatrudniania 

młodocianych § 2 (indexy od 1–7). 

Art. 191. KP Zasady zatrudniania młodocianych  

§ 1.Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy: 

1)ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową; 

2)przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. 

 

§ 2. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania 

zawodowego. 

§ 21. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach 

określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat 

§ 22. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, z wyjątkiem osoby, o której mowa w § 

21, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie 

nauki zawodu (dodatkowo – patrz § 24).  

§ 23. Osoba, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na 

zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy. 

§ 24. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, o której mowa w § 22 i § 23, jest 

dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby 

oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

https://www.lexlege.pl/kp/dzial-dziewiaty-zatrudnianie-mlodocianych/278/
https://www.lexlege.pl/kp/rozdzial-i-przepisy-ogolne/279/


Art. 1911. Zatrudnianie osoby, która ukończyła 18 lat w trakcie nauki w szkole podstawowej  

Osoba, która ukończyła 18 lat w trakcie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, może być zatrudniona na 

zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym ukończyła tę szkołę. 

Art. 192. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników młodocianych  

Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich 

przystosowania się do właściwego wykonywania pracy.  

Art. 193. Ewidencja pracowników młodocianych  

Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników młodocianych.  

 

Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego  Art. 194. Umowa o 

pracę z młodocianym - odesłanie  

Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie 

przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nie określony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 elementy 

umowy w celu przygotowania zawodowego i art. 196 dopuszczalność rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o 

pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego. 

https://www.lexlege.pl/kp/art-191-1/
https://www.lexlege.pl/kp/art-191-1/
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https://www.lexlege.pl/kp/art-192/
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https://www.lexlege.pl/kp/rozdzial-ii-zawieranie-i-rozwiazywanie-umow-o-prace-w-celu-przygotowania-zawodowego/280/
https://www.lexlege.pl/kp/art-194/
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Art. 195. Elementy umowy w celu przygotowania zawodowego  

§ 1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna określać w szczególności:  

1) rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy); 

2) czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego; 

3) sposób dokształcania teoretycznego; 

4) wysokość wynagrodzenia.  

§ 2. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których jest dopuszczalne 

zawieranie na czas określony umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

 

Art. 196. Dopuszczalność rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania 

zawodowego  

Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w 

razie:  

1) niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, 

pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych; 

2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy; 

3) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego; 

4) stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe. 

https://www.lexlege.pl/kp/art-195/
https://www.lexlege.pl/kp/art-195/
https://www.lexlege.pl/kp/art-195/
https://www.lexlege.pl/kp/art-196/
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Pracodawco sprawdź umowę: 
 

oświadczenie o niekaralności osoby prowadzącej praktyczną naukę 

zawodu 

nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Jana Pawła II w 

Krotoszynie 

porozumienie pracodawca-dyrektor szkoły (zawierające m.in. 

sposób monitorowania PNZ) 

stawki procentowe wynagrodzenia od 1.09.2019:  

w pierwszym roku nie mniej niż 5%, (w drugim 6%, w trzecim 7%) 

Uczeń ośmioletniej szkoły podstawowej skończył 15 lat (lub 

skończy w roku szkolnym, w którym rozpoczął naukę) – jeśli nie to 

do umowy musi dołączyć zgodę rodziców/opiekunów oraz 

zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej 

Od 1 września 2019r. 



http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000991 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000316/O/D20190316.pdf 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 

wybranych zawodów szkolnictwa branżowego 

Zmiany w Podstawach prawnych kształcenia zawodowego – zestawienie: 

2.1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 

2.2. USTAWA z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890170092/U/D19890092Lj.pdf 

2.3. Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 (Dz. U. 2017 poz.59 wraz z późn. zm.) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000059 

2.4. Ustawa dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 i 1818) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf 

2.5. Rozporządzenie MEN z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000391 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000991
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000316/O/D20190316.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890170092/U/D19890092Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000059
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000391


Zmiany w Podstawach prawnych kształcenia zawodowego – zestawienie c.d.: 

2.6b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001636/O/D20191636.pdf 

2.6. OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i 

ich wynagradzania 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002010/O/D20182010.pdf 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001040 

2.7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001636/O/D20191636.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002010/O/D20182010.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001040


Czas na pytania … 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !!! 

Kontakt: 

Dyrektor Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej 

daria.szputracz@cech-krotoszyn.pl 

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego w ZSP3 

robert.szczotka@zsp3.com.pl  
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