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Warszawa, dnia 27.11.2020 r.

Pan Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
minister rozwoju, pracy i technologii
Szanowny Panie Premierze,
Środowisko rzemieślników szkolących uczniów-młodocianych pracowników w ramach dualnej nauki
zawodu w rzemiośle, z uznaniem przyjęło decyzje Rządu, dzięki którym od najbliższego poniedziałku
uczniowie powrócą do realizacji programów praktycznej nauki zawodu.
Jednak nie wszystkich uczniów to dotyczy, bowiem wprowadzone ograniczenia w samodzielnym
poruszaniu się dzieci w wieku do 16 lat odnoszą się także do uczniów- młodocianych pracowników
z pierwszych klas szkół branżowych I stopnia. Stan ten wynika z zapisów § 26 ust.2b Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – mówiącego o
tym, że: „Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna
prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub
placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.”
Przepis ten umożliwia samodzielne poruszanie osobom małoletnim w celu udziału w zajęciach
zorganizowanych w szkole lub placówce oświatowej, natomiast nie uwzględnia sytuacji, kiedy zajęcia
praktyczne uczniów szkół branżowych I stopnia zorganizowane są poza szkołą, tj. u pracodawcy na
podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawieranej pomiędzy pracodawcą a
młodocianym pracownikiem lub umowy cywilno-prawnej, zawieranej pomiędzy szkołą a pracodawcą.
Należy podkreślić, że w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawcy realizowana jest część
praktyczna programu nauki w szkole branżowej I stopnia. Wydaje się więc oczywistym, że uczniowiemłodociani pracownicy również powinni samodzielnie przemieszczać się w celu udziału w zajęciach
praktycznych.
W naszej ocenie zachodzi konieczność pilnego uzupełnienia w/w § 26 ust. 2b, w następujący sposób:
„Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, mogą
przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo
innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły, placówki oświatowej
lub miejsca realizacji praktycznej nauki zawodu albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.”
Uzupełnienie wskazanego zapisu o słowa: „lub miejsca realizacji praktycznej nauki zawodu” pozwoli na
samodzielne poruszanie się uczniów szkół branżowych I stopnia będących młodocianymi
pracownikami na zajęcia praktyczne zorganizowane u pracodawców oraz uniknięcie rozbieżności
interpretacyjnych w kontekście intencyjnym i literalnym.
Bardzo liczymy na przyjęcie naszych propozycji oraz szybkie decyzje strony rządowej.
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