NO-I-/8/20

Warszawa, 2 czerwca 2020 r.

Pan Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
dotyczy: umożliwienia kontynuacji zajęć praktycznych młodocianym pracownikom
i uczniom szkół branżowych I stopnia

Szanowny Panie Ministrze
W Sejmie procedowany jest projekt zmian przepisów ustaw związanych z tzw. tarczą 4.0
(druk sejmowy 382). Między innymi przewidywana jest modyfikacja art. 15f ustawy
z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374 ze zm.)
Według przyjętej poprawki, uczniowie III klas szkół branżowych I stopnia, jeśli wyrażą
zgodę, będą mogli powrócić do realizacji programu praktycznej nauki zawodu,
zorganizowanej u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego.
Niestety, to rozwiązanie nie spełni swojego zadania i nie spowoduje powrotu uczniów
młodocianych pracowników do pracodawców, z którymi mają zawarte umowy o pracę
w celu przygotowania zawodowego. Potwierdzają to liczne sygnały, jakie otrzymujemy
z organizacji rzemiosła z sieci Związku Rzemiosła Polskiego oraz bezpośrednio od
pracodawców.
Wprowadzone przez Pana Ministra jednorazowe rozporządzenie pozwoliło, aby już od 1
czerwca br. młodociani pracownicy powrócili do realizacji praktycznej nauki zawodu, ale
tylko wtedy jeśli wyrażą taką wolę. Ta dobrowolność spowodowała, że uczniowie nie
wracają do formalnie trwającej nauki zawodu, lecz utrzymują ze względów zarobkowych
zatrudnienie na podstawie umów zlecenie u innych pracodawców. Tymczasem status
pracownika młodocianego, realizującego przygotowanie zawodowe w procesie pracy nie
oznacza pracy zarobkowej, ale jest prawną formą organizacji kształcenia praktycznego.
W sytuacji, wczoraj zapowiedzianego przez Pana Ministra, kolejnego wydłużenia okresu
zawieszenia funkcjonalności placówek systemu oświaty do 26 czerwca br.,
automatycznie wydłuża się o kolejne tygodnie okres ustawowego zwolnienia
młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy.
Uważamy, że jeśli bez przeszkód uczniowie młodociani pracownicy, - mogą uzyskiwać
zatrudnienie u innych pracodawców, to także mogą, przy zachowaniu właściwych

warunków sanitarnych (co jest oczywiste) powrócić do swoich obowiązków i nauki
zawodu i nie tylko w ramach III roku nauki, ale także I i II.
Zwracamy się zatem o wnikliwe rozważenie problemu oraz rewizję zmian w art. 15f w/w
ustawy tak, aby uczniowie klas I-III realizowali naukę zawodu w procesie pracy, zgodnie
z zawartą umową o pracą.
Z wyrazami szacunku,

PREZES

Jan Gogolewski
Do wiadomości:
Olga Ewa Semeniuk
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rozwoju
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