
Przygotowanie zawodowe młodocianych 

Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie 

pracowników w wieku poniżej 16 lat, poza kilkoma wyjątkami, jest zabronione. Wyjątki te dotyczą: 

młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, 

osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. 

Przygotowanie zawodowe młodocianych może odbywać się: 

nauki zawodu – ma ona na celu przygotowanie młodocianych do pracy w charakterze 

wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu, która jest 

organizowana u pracodawcy na podstawie umowy o pracę oraz dokształcania teoretycznego w szkole 

lub w systemie pozaszkolnym np. na kursach 

przyuczenia do wykonywania określonej pracy – ma ona na celu przygotowanie młodocianego do 

pracy w charakterze przyuczonego pracownika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką 

zawodu określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 

rzemieślniczego przygotowania zawodowego – młodocianych zatrudnionych w tym celu u 

pracodawców będących rzemieślnikami w zawodach odpowiadających danego rodzajowi rzemiosła , 

nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego , określonych w przepisach dotyczących 

klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku. 

Umowa w celu przygotowania zawodowego: 

Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego 

mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony. 

Pracodawca sporządza pisemną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego , która w 

szczególności powinna określać : 

rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenia , do wykonywania określonej 

pracy) 

czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego 

sposób dokształcania teoretycznego 

wysokość wynagrodzenia 

Pracownik młodociany jest zobowiązany dokształcać się do ukończenia 18 roku życia. Nauka zawodu 

trwa nie dłużej niż 36 miesięcy. 

Wynagrodzenie: 

Młodociany pracownik ma prawo do wynagrodzenia i do odprowadzanej składki na ubezpieczenie 

społeczne , a okres ten wlicza się do stażu pracy , z którego wynikają uprawnienia emerytalne.  

Wynagrodzenie młodocianego obliczane jest w stosunku procentowym do przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale , obowiązującego od pierwszego 



dnia miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” i 

wynosi: 

w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4 % 

w drugim roku nauki - nie mniej niż 5 % 

w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6 %. 

Okres trwania przyuczenia do wykonywania określonych prac wynosi: 

od 3 do 6 miesięcy, 

w przypadku młodocianych , będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy okres ten musi być 

przedłużony do czasu ukończenia gimnazjum i trwa łącznie nie dłużej niż 22 miesiące. 


