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Pan  
Dr. n. pr. Marek Woch 
Dyrektor Generalny 
Biuro Rzecznika Małych  
i rednich Przedsiębiorców 

 
Szanowny Panie Dyrektorze,  
 

w odpowiedzi na Pana pismo z 7 stycznia br., znak: GDA-WPL.2628.2020.AM, 
dotyczące sytuacji prawnej młodocianych pracowników w zakładach rzemie lniczych  
w okresie pandemii, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, 
zgodnie z wła ciwo cią ministra do spraw o wiaty i wychowania, uprzejmie informuje. 

 
Od dnia 30 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący 

młodocianymi pracownikami mogą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców na 
podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, o ile  
u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację 
epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika1. Powyższe zajęcia 
zostały wyłączone z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu 
o wiaty, o której mowa w art. 15f ust.1 „specustawy covidowej” z dnia  
2 marca 2020 r.2. Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu o wiaty 
trwało do dnia 3 stycznia 2020 r., w związku z rozpoczęciem dnia 4 stycznia br. zimowych 
ferii szkolnych.  
 

Podsumowując powyższe, młodociani pracownicy będący uczniami branżowych 
szkół I stopnia, od dnia 30 listopada 2020 roku, realizują przygotowanie zawodowe  
u pracodawców na podstawie przepisów prawa pracy, dla których ministrem wła ciwym 
w tym zakresie jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. 
 

Z wyrazami szacunku 
 

 

 
1 rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o wiaty w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.2087) 
2 ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) 

Piotr Bartosiak 

Dyrektor 

/ – podpisany cyfrowo/ 
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