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Na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 Kodeksu pra-
cy zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowe-
go m∏odocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60,
poz. 278) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Przygotowanie zawodowe m∏odocianych

mo˝e prowadziç:
1) pracodawca,
2) osoba prowadzàca zak∏ad pracy w imie-

niu pracodawcy,
3) osoba zatrudniona u pracodawcy
— pod warunkiem posiadania kwalifikacji
wymaganych od instruktorów praktycznej
nauki zawodu, okreÊlonych w przepisach
rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie
praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113,
poz. 988).

2. Kwalifikacje, o których mowa w ust. 1, nie
dotyczà pracodawców, w imieniu których
przygotowanie zawodowe m∏odocianych
prowadzà uprawnieni do tego pracowni-
cy.”;

2) po § 3 dodaje si´ § 3a—3c w brzmieniu:
„§ 3a. Pracodawca b´dàcy rzemieÊlnikiem zawia-

damia o zawarciu umowy, o której mowa
w § 3, izb´ rzemieÊlniczà w∏aÊciwà ze wzgl´-
du na siedzib´ rzemieÊlnika.

§ 3b. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „izbie
rzemieÊlniczej”, nale˝y przez to rozumieç
tak˝e cech, je˝eli sprawuje on nadzór nad
przebiegiem przygotowania zawodowego
w rzemioÊle pracowników m∏odocianych na
podstawie upowa˝nienia udzielonego przez
izb´ rzemieÊlniczà, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemioÊle
(Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979).

§ 3c. Przepisy § 1 ust. 2, § 2, 3, 5, 8—10, § 11
ust. 6, § 14 i § 15 ust. 3 odnoszàce si´ do pra-
codawców stosuje si´ odpowiednio do pra-
codawców b´dàcych rzemieÊlnikami.”;

3) § 4—6 otrzymujà brzmienie:
„§ 4. W razie koniecznoÊci wypowiedzenia m∏odo-

cianemu umowy o prac´ w celu przygotowa-
nia zawodowego odbywanego w formie na-
uki zawodu, pracodawca zawiadamia przed-
stawiciela ustawowego m∏odocianego lub je-
go opiekuna oraz szko∏´, je˝eli m∏odociany
dokszta∏ca si´ w szkole, a tak˝e izb´ rzemieÊl-
niczà, je˝eli pracodawcà jest rzemieÊlnik,

w celu umo˝liwienia m∏odocianemu kontynu-
owania nauki zawodu w dotychczasowym lub
pokrewnym zawodzie.

§ 5. 1. Umow´ o prac´ w celu przygotowania za-
wodowego odbywanego w formie nauki
zawodu zawiera pracodawca z m∏odocia-
nym w terminie przyj´ç kandydatów do za-
sadniczych szkó∏ zawodowych.

2. Je˝eli m∏odociany nie dokszta∏ca si´ w za-
sadniczej szkole zawodowej, umowa o pra-
c´, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç zawar-
ta w innym terminie.

§ 6. 1. Nauka zawodu trwa nie krócej ni˝ 24 mie-
siàce i nie d∏u˝ej ni˝ 36 miesi´cy, z zastrze-
˝eniem § 12.

2. Zawody, w których odbywa si´ nauka za-
wodu oraz czas jej trwania, okreÊlajà prze-
pisy rozporzàdzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia
2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 63,
poz. 571).

3. Nauka zawodu mo˝e odbywaç si´ w innych
zawodach ni˝ okreÊlone w przepisach,
o których mowa w ust. 2. W odniesieniu do
tych zawodów egzaminy kwalifikacyjne na
tytu∏ czeladnika przeprowadzajà komisje
egzaminacyjne izb rzemieÊlniczych, zgod-
nie z przepisami o egzaminach kwalifika-
cyjnych na tytu∏y czeladnika i mistrza w za-
wodzie.”;

4) § 8—10 otrzymujà brzmienie:
„§ 8. Pracodawca zatrudniajàcy m∏odocianego

w celu nauki zawodu:
1) realizuje program nauczania uwzgl´dnia-

jàcy podstaw´ programowà kszta∏cenia
w zawodzie wyst´pujàcym w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego lub
program b´dàcy podstawà przeprowadza-
nia egzaminów kwalifikacyjnych na tytu∏
czeladnika w zawodach nieuj´tych w kla-
syfikacji zawodów szkolnictwa zawodowe-
go,

2) zapewnia, aby osoby szkolàce m∏odocia-
nych posiada∏y kwalifikacje, o których mo-
wa w § 2 ust. 1.

§ 9. Pracodawca zatrudniajàcy w celu nauki zawo-
du wi´kszà liczb´ m∏odocianych, ni˝ wynika
to z jego potrzeb, mo˝e zawieraç z m∏odocia-
nymi umowy o prac´ w celu przygotowania
zawodowego na czas okreÊlony, jednak nie
krótszy ni˝ okres kszta∏cenia okreÊlony
w przepisach, o których mowa w § 6 ust. 2,
lub okres kszta∏cenia wymagany do przystà-

1663

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 listopada 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przygotowania zawodowego m∏odocianych i ich wynagradzania.



Dziennik Ustaw Nr 197 — 12366 — Poz. 1663

pienia do egzaminu kwalifikacyjnego na tytu∏
czeladnika.

§ 10. 1. Pracodawca zatrudniajàcy m∏odocianych
w celu przygotowania zawodowego odbywa-
nego w formie nauki zawodu:
1) kieruje ich na dokszta∏canie teoretyczne do

zasadniczej szko∏y zawodowej albo
2) kieruje ich na dokszta∏canie teoretyczne do

oÊrodka dokszta∏cania i doskonalenia za-
wodowego, albo

3) organizuje dokszta∏canie teoretyczne we
w∏asnym zakresie.

2. W przypadku organizowania dokszta∏cania
teoretycznego, zgodnie z ust. 1 pkt 3, praco-
dawca realizuje obowiàzkowe zaj´cia z zakre-
su teoretycznego kszta∏cenia zawodowego,
wynikajàce z programu nauczania w zawo-
dach wyst´pujàcych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego, lub zapewnia teo-
retyczne przygotowanie do zdania egzaminu
kwalifikacyjnego na tytu∏ czeladnika w zawo-
dach nieuj´tych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego.

3. M∏odocianym zatrudnionym w celu nauki za-
wodu i dokszta∏cajàcym si´ w oÊrodkach do-
kszta∏cania i doskonalenia zawodowego,
znajdujàcych si´ w innej miejscowoÊci ni˝
miejsce zamieszkania i miejsce pracy m∏odo-
cianych, pracodawca mo˝e sfinansowaç
koszty dojazdu i pobytu w oÊrodku.”;

5) w § 11:
a) ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2. M∏odociani dokszta∏cajàcy si´ w zasadni-
czych szko∏ach zawodowych zdajà egzamin
potwierdzajàcy kwalifikacje zawodowe,
zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca
2001 r. w sprawie warunków i sposobu oce-
niania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów w szko∏ach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323 i Nr 128,
poz. 1419 oraz z 2002 r. Nr 46, poz. 433
i Nr 155, poz. 1289), z zastrze˝eniem ust. 4.

3. M∏odociani dokszta∏cajàcy si´ w innych for-
mach ni˝ szkolne zdajà egzamin na tytu∏ ro-
botnika wykwalifikowanego, zgodnie z prze-
pisami rozporzàdzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z dnia 12 paêdziernika 1993 r. w sprawie
zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i wykszta∏cenia ogólnego do-
ros∏ych (Dz. U. Nr 103, poz. 472).

4. M∏odociani zatrudnieni u pracodawców b´-
dàcych rzemieÊlnikami dokszta∏cajàcy si´
w zasadniczych szko∏ach zawodowych, a tak-
˝e dokszta∏cajàcy si´ w innych formach ni˝
szkolne, zdajà egzamin kwalifikacyjny na ty-
tu∏ czeladnika przeprowadzany przez komi-
sje egzaminacyjne izb rzemieÊlniczych,
zgodnie z przepisami o egzaminach kwalifi-

kacyjnych na tytu∏y czeladnika i mistrza w za-
wodzie.”,

b) uchyla si´ ust. 5,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Pracodawca zatrudniajàcy m∏odocianych
op∏aca koszty przeprowadzania egzaminów,
o których mowa w ust. 2—4, zdawanych
w pierwszym wyznaczonym terminie. Praco-
dawca mo˝e pokryç koszty egzaminu po-
prawkowego.”,

d) uchyla si´ ust. 7;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. Je˝eli m∏odociany dokszta∏cajàcy si´

w zasadniczej szkole zawodowej nie
otrzyma∏ promocji do klasy programowo
wy˝szej lub nie ukoƒczy∏ szko∏y, praco-
dawca, na wniosek m∏odocianego, albo
izba rzemieÊlnicza, na wniosek praco-
dawcy b´dàcego rzemieÊlnikiem i m∏odo-
cianego, mo˝e przed∏u˝yç czas trwania
nauki zawodu, nie wi´cej jednak ni˝
o 12 miesi´cy, w celu umo˝liwienia do-
koƒczenia nauki w szkole, a w innych uza-
sadnionych przypadkach nie wi´cej ni˝
o 6 miesi´cy.

2. Pracodawca, na wniosek m∏odocianego,
a je˝eli pracodawcà jest rzemieÊlnik —
izba rzemieÊlnicza, na wniosek pracodaw-
cy b´dàcego rzemieÊlnikiem i m∏odocia-
nego, mo˝e wyraziç zgod´ na skrócenie
czasu trwania nauki zawodu, nie wi´cej
jednak ni˝ o 12 miesi´cy, je˝eli m∏odocia-
ny nie dokszta∏ca si´ w zasadniczej szkole
zawodowej.”;

7) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. 1. W razie przerwania nauki zawodu i podj´-

cia jej w tym samym lub pokrewnym za-
wodzie u innego pracodawcy, czas odby-
tej poprzednio nauki zawodu wlicza si´
m∏odocianemu do okresu wymaganego
do obycia przygotowania zawodowego,
po sprawdzeniu stopnia opanowania za-
wodu, je˝eli przerwa w nauce zawodu nie
trwa∏a d∏u˝ej ni˝ 12 miesi´cy.

2. Zaliczenia praktycznej nauki zawodu do-
konuje pracodawca, który przyjà∏ m∏odo-
cianego w celu dokoƒczenia nauki zawo-
du, a zaliczenia przedmiotów teoretycz-
nych — w zakresie zrealizowanym w okre-
sie odbywania przygotowania zawodo-
wego u poprzedniego pracodawcy — do-
konuje podmiot prowadzàcy teoretyczne
kszta∏cenie zawodowe tego m∏odociane-
go w czasie odbywania przez niego przy-
gotowania zawodowego u nowego praco-
dawcy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 dotyczà odpowiednio
m∏odocianych, którzy rozpocz´li nauk´ za-
wodu na innej podstawie ni˝ umowa
o prac´ w celu przygotowania zawodowe-
go, lecz nauki tej nie ukoƒczyli.”;
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8) w § 15 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. W odniesieniu do m∏odocianych uczestników

Ochotniczych Hufców Pracy okres ustalony
w ust. 1 mo˝e byç przed∏u˝ony do czasu ukoƒ-
czenia gimnazjum i trwaç ∏àcznie nie d∏u˝ej ni˝
22 miesiàce. 

3. Czas trwania, zakres oraz program przyuczenia
do wykonywania okreÊlonej pracy ustala pra-
codawca, przyjmujàc wybrane treÊci programu
nauczania w zawodach wyst´pujàcych w klasy-
fikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub
programu nauczania uwzgl´dniajàcego wyma-
gania b´dàce podstawà przeprowadzania egza-
minów kwalifikacyjnych na tytu∏ czeladnika
w zawodach nieuj´tych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego.”.

§ 2. Do umów o prac´ w celu przygotowania zawo-
dowego zawartych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia majà zastosowanie przepisy dotychczasowe,
chyba ˝e przepisy rozporzàdzenia, o którym mowa
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdze-
niem przewidujà rozwiàzania korzystniejsze dla m∏o-
docianych.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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w sprawie wzoru wykazu osób popierajàcych zg∏oszenie kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta
miasta w wyborach przedterminowych.

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127,
poz. 1089) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór wykazu osób popierajàcych
zg∏oszenie kandydata na wójta, burmistrza albo prezy-
denta miasta, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


