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Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

w Kielcach 

 

dot. zwolnienia ze świadczenia pracy młodocianych pracowników zatrudnionych  

na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w szkołach branżowych  

I stopnia. 

Art. 15 f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, między innymi reguluje wzajemne 

relacje pracodawców i pracowników młodocianych. 

Wynika z niego, że pracodawca zwalnia młodocianych pracowników z obowiązku 

świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć szkolnych. 

W kolejnych regulacjach prawnych z obligatoryjnego zwolnienia wykluczono kolejne grupy 

uczniów klas III branżowych szkół I stopnia - najpierw realizujących zajęcia praktyczne  

z zakresu nauki jazdy, a następnie wszystkich uczniów klas III. Oczywiście uczniowie muszą 

wyrazić zgodę na wznowienie obowiązku świadczenia pracy. 

Uczniowie ostatnich klas szkoły branżowej  zostali „przywróceni” do kształcenia 

praktycznego w związku z faktem kończenia cyklu kształcenia i koniecznością 

odpowiedniego przygotowania do egzaminu zawodowego.  

Jest to bardzo słuszne i mające na uwadze dobro uczniów rozwiązanie.  

W imieniu pracodawców – instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz na podstawie opinii 

uczniów i rodziców wyrażamy stanowisko, że rozwiązania przyjęte dla uczniów klas III 

należy rozszerzyć na wszystkich uczniów szkół branżowych i realizujących zajęcia 

praktyczne na podstawie na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.  

Zdajemy sobie sprawę, że na mocy obowiązujących przepisów część niezrealizowanych zajęć  

praktycznych można włączyć do kształcenia w klasach programowo wyższych. Wydaje się 

jednak, iż sytuacja epidemiczna kraju jest na tyle dobra, by można było zajęcia wznowić  

z małym tylko opóźnieniem. 

Zbyt długa przerwa w kształceniu zawodowym dla uczniów szkoły branżowej  w kontekście 

umiejętności praktycznych i brak systematycznego kształtowania manualnych zdolności 

młodych ludzi może mieć fundamentalne  znaczenie w wykonywanym przez nich później 

zawodzie. Konieczność „nadrobienia” treści dydaktycznych w klasie programowo wyższej 

spowoduje nawarstwianie się materiału. Zmniejszy to możliwości czasowe na przyswajanie 

przez adeptów zawodu  - tak ważnej -  wiedzy praktycznej. 



 

 

Nadmieniamy, że zakłady pracy realizujące praktyczną naukę zawodu zapewniają kompletne 

zabezpieczenie w środki ochrony i dezynfekcyjne wynikające z zaleceń Głównego Inspektora 

Sanitarnego i innych wytycznych. 

Troska o dobro uczniów jest dla pracodawców – instruktorów praktycznej nauki zawodu -

ważnym elementem kształcenia zawodowego, ale również kształtowania charakteru 

przyszłego, solidnego pracownika.  

Informacje, o które opieramy swoje stanowisko pozyskaliśmy od uczniów, rodziców  

i pracodawców – instruktorów praktycznej nauki zawodu z terenu województwa 

świętokrzyskiego, dlatego występujemy w ich imieniu jak w treści Stanowiska. 

  

Zbigniew Koniusz 

Przewodniczący 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

w Kielcach 

 


