Wnioski o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika – ucznia - zmiany dla
przedsiębiorców.
Urząd Miejski w Drzewicy informuje pracodawców zatrudniających młodocianych, którzy
zamierzają ubiegać się o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników, że od
1 września 2019 r. zmianie ulegają zapisy art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).
Art. 1 pkt 55 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy-Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) wprowadza
zmianę w art. 122 ustawy-Prawo oświatowe:
Art. 155) w art. 122:
a) w ust. 1:
– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania
zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22
marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania
zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej
pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
Oznacza to, że od 1 września 2019 r. wnioskodawcy, którzy są rzemieślnikami w myśl
ustawy o rzemiośle muszą z wnioskiem składanym w JST o zwrot kosztów
kształcenia, przedłożyć zaświadczenie o zdaniu egzaminu czeladniczego
zorganizowanego przez Izbę Rzemieślniczą dla ucznia zatrudnionego u
wnioskodawcy, aby otrzymać pozytywną decyzję w sprawie zwrotu kosztów
kształcenia młodocianego .
Poniżej treść art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1267):
Art. 1. [Działalność zaliczana do rzemiosła]
Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 6
marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) mogą wykonywać tę

działalność z zachowaniem warunków określonych w niniejszej ustawie. Działalność
takich osób jest zaliczana do rzemiosła.

Art. 2. [Pojęcia rzemiosła i rzemieślnika]
1. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:
1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy
własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby - jeżeli jest ona
mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w
rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub
2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich
wspólnie działalności gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie
warunki określone w pkt 1. 1a. (uchylony).
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności
transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług
leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i
fotografików.
5. (uchylony).
6. Rzemieślnikiem jest osoba, o której mowa w ust. 1.
Uwaga dodatkowa: Niezrzeszenie w Cechu nie oznacza, że pracodawca nie jest
rzemieślnikiem.

