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Pani
Elżbieta Rafalska
Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Minister,

uprzejmie dziękuję za przekazaną wraz z pismem znak: RDS/1489/09/18 
z 3 października 2018 r. Uchwałę Nr 63 strony pracowników i strony 
pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 21 września 2018 r. w sprawie 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw, w której strona pracowników i strona 
pracodawców Rady Dialogu Społecznego wyraża poparcie dla kierunku 
proponowanych zmian.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz 
innych ustaw, wprowadzająca zmiany w kształceniu zawodowym, została 
uchwalona przez Sejm RP 9 listopada br. i skierowana do Senatu. 

Zmiany w prawie oświatowym wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowiska 
pracodawców wyrażanym w trakcie licznych spotkań, seminariów i konferencji. 
Z punktu widzenia pracodawców zmiany te zapewniają konkretne instrumenty 
służące powiązaniu edukacji z rynkiem pracy, w tym m.in.:

 stały udział pracodawców w określaniu zapotrzebowania 
na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego (badanie GUS),

 zwiększenie udziału pracodawców w programowaniu kształcenia 
zawodowego (podstawy programowe dostosowane do potrzeb 
poszczególnych branż),

 zapewnienie uczniom przygotowania do nabycia uprawnień branżowych 
niezbędnych do wykonywania zawodu,



 umożliwienie nabywania umiejętności dodatkowych (specjalistycznych), 
zwiększających szanse uczniów na zatrudnienie zgodne z kwalifikacjami,

 bezpośredni wpływ pracodawców na proces kształcenia zawodowego 
(umowa lub porozumienie szkoły z pracodawcą warunkiem uruchomienia 
kształcenia w danym zawodzie),

 upowszechnienie kształcenia w rzeczywistych warunkach pracy – 
możliwość zawierania umów stażowych z uczniami techników 
i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, 
(świadczenia dla stażystów wliczane do kosztów uzyskania przychodu),

 zwiększenie atrakcyjności kształcenia w zawodach rzemieślniczych – 
podniesienie minimalnych stawek procentowych wynagrodzeń 
młodocianych pracowników, za które pracodawcom będzie przysługiwała 
refundacja,

 podniesienie poziomu dofinansowania pracodawcom, w tym zwłaszcza 
rzemieślnikom, kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
w zawodach deficytowych (z 8081 zł do 10 000 zł),

 zróżnicowanie finansowania kształcenia w poszczególnych zawodach 
z uwzględnieniem rzeczywistego zapotrzebowania na zawody 
oraz zawodów o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa 
narodowego,

 wprowadzenie obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli 
kształcenia zawodowego u pracodawców,

 wprowadzenie preferencji podatkowych dla pracodawców 
przekazujących darowizny szkołom prowadzącym kształcenie 
zawodowe,

 wprowadzenie obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego/ 
czeladniczego.

Zakłada się, że wprowadzane zmiany w obszarze szkolnictwa zawodowego 
będą finansowane z następujących źródeł: środków budżetowych (subwencja 
oświatowa), środków własnych samorządów terytorialnych, Funduszu Pracy 
(Krajowego Funduszu Szkoleniowego) oraz ze środków unijnych, głównie 
z Regionalnych Programów Operacyjnych. Przewiduje się także pewien udział 
środków pracodawców (np. szkolenia branżowe dla nauczycieli). 
Wdrożenie projektu będzie wiązać się z innym niż dotychczasowym podziałem 
środków subwencji oświatowej, jej bardziej racjonalnym wykorzystaniem. 



Sposób finansowania poszczególnych zadań został opisany w ocenie skutków 
regulacji do projektu ustawy.

W ramach planowanych zmian w kształceniu zawodowym przewidziano skutki 
finansowe dla  m.in. takich rozwiązań jak: 

 wprowadzenie obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego 
dla uczniów szkół prowadzących kształcenie w zawodach. Szacuje się, 
że koszty tej zmiany zostaną sfinansowane w ramach środków Funduszu 
Pracy i wyniosą na przestrzeni 11 lat 418 mln zł,

 podwyższenie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia 
młodocianego pracownika, który zdał egzamin zawodowy/czeladniczy, 
do poziomu 10 tys. zł (dla zawodów, na które występuje zwiększone 
zapotrzebowanie na rynku pracy). Szacuje się, że zmiana ta będzie 
wymagała zaangażowania dodatkowych środków w ramach Funduszu 
Pracy w wysokości 218,5 mln zł.,

 ujednolicenie pensum dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 
do poziomu 20 godzin. Zmiana ta zostanie sfinansowana w ramach 
środków z subwencji oświatowej,

 dofinansowanie szkoleń branżowych nauczycieli. Zmiana zostanie 
sfinansowana w ramach środków z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Marzena Machałek
Sekretarz Stanu

/ – podpisany cyfrowo/
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