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Pan Maciej Kopeć
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Dotyczy: projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu 

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

w roku 2021 r.

Szanowny Panie Ministrze,

Uprzejmie informuję, że Prezes Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP) – Jan Gogolewski 

zwrócił się do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z prośbą o wsparcie wniosku 

ZRP dotyczącego finansowania rzemieślniczych szkół zawodowych w 2021 roku.

Na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, co roku, Minister Edukacji Narodowej w trybie rozporządzenia ustala 

sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego. W ramach konsultacji Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał projekt 

rozporządzenia dotyczący 2021 roku, z którego wynika, że dla uczniów będących 

młodocianymi pracownikami, realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, 

przewidziana została odrębna waga na poziomie P18  = 0,080. Wartość ta jest kilkakrotnie 

niższa od wielkości przyjętych dla uczniów szkół branżowych I stopnia, którzy nie mają 

umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W piśmie z 20 listopada 2020 r. znak: NO-MEN-23/20  skierowanym na ręce Pana 

Ministra Przemysława Czarnka, ZRP zgłosił wniosek o podwyższenie w/w wagi 

do wielkości co najmniej 0,20.

ZRP nie podziela opinii, że wyodrębnienie innej wagi o odpowiednio niższej wartości dla 

uczniów będących młodocianymi pracownikami,  realizującymi praktyczną naukę zawodu 

u pracodawcy, jest uzasadnione dużo niższymi kosztami kształcenia tej grupy uczniów, 
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a ustalenie odrębnej wagi dla tej kategorii uczniów na tak niskim poziomie uważa 

za szkodliwe w aspekcie społecznym.

MRPiT podziela obawy ZRP, że konsekwencją utrzymania obniżonych wag subwencji dla 

uczniów będących młodocianymi pracownikami  może być obniżenie się rangi kształcenia 

dualnego, a umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisywana pomiędzy 

uczniem-pracownikiem młodocianym a pracodawcą straci na znaczeniu. Powyższe może 

stanowić zagrożenie dla bytu przygotowania zawodowego w rzemiośle organizowanego 

na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Pragnę zwrócić uwagę, że w skali kraju jest ponad 76 tysięcy uczniów-młodocianych 

pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego przez 24 tysiące 

pracodawców rzemieślników. Powyższe liczby potwierdzają, że dualny system kształcenia 

zawodowego przygotowując młodocianych pracowników do natychmiastowego podjęcia 

pracy po ukończeniu szkoły branżowej istotnie wpływa na kształtowania rynku pracy 

w skali całego kraju. Podkreślić należy, że młodociani pracownicy posiadający 

jednocześnie wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe są 

cenionymi i ważnymi uczestnikami rynku pracy. 

W opinii MRPiT dualny system kształcenia wymaga wsparcia i promocji, w tym także 

poprzez zapewnienie finansowania rzemieślniczych szkół zawodowych przynajmniej 

na poziomie porównywalnym do wskaźników przewidzianych dla uczniów szkół 

branżowych I stopnia, którzy nie zawarli umów o pracę w celu przygotowania 

zawodowego.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości uwzględnienia 

wniosku ZRP dotyczącego ustalenia wagi P18 co najmniej na poziomie 0,20.

Z poważaniem 
Olga Semeniuk
Podsekretarz Stanu
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