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Izba Rzemieślnicza 
w s z y s t k i e 

 

Szanowni Państwo,  
Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej 
uprzejmie informuje, że zakończyliśmy cykl 16 regionalnych wydarzeń związanych           
z upowszechnianiem innowacyjnych rozwiązań dotyczących przechodzenia            
z edukacji na rynek pracy oraz wdrażania zmian prawnych dotyczących 
kształcenia branżowego.  
W regionalnych spotkania (po jednym w każdym województwie), przygotowanych                        
z zaangażowaniem Izb Rzemieślniczych i Cechów, łącznie uczestniczyło ponad 480 osób 
związanych z kształceniem zawodowym.  
Jednym z głównych zagadnień omawianych w czasie w/w spotkań były zmiany prawne                
i organizacyjne dotyczące organizacji i realizacji kształcenia zawodowego. 
W załączniku przesyłamy do Państwa do wiadomości i wykorzystania prezentację zawierająca 
zestawienie najistotniejszych kwestii dotyczących kształcenia w rzemiośle. 
Prosimy o przekazanie prezentacji do Cechów skupionych w Waszej Izbie Rzemieślniczej. 
Prezentacja jest oflagowana projektem „Czas na Staż”, ale materiał został opracowany przez 
ZRP i jest jego własnością, dlatego może być wykorzystywany na spotkaniach szkoleniowych      
i informacyjnych organizowanych przez Izbę lub cechy. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że w 
prezentacji zamieszczono niektóre informacje przygotowane na bazie projektów aktów 
prawnych (oznaczone) co oznacza, że ostateczne regulacje mogą się różnić od projektowanych. 
Po raz kolejny szczególnej uwadze polecamy nowe ustawowe zapisy w art.120a ustawy Prawo 
oświatowe. Jest to nowe zobowiązanie dla pracodawców, które w ocenie ZRP należy 
wykorzystać dla ugruntowania roli cechu w działaniach związanych z nadzorem nad 
przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle (art.3 ust. 6 ustawy o rzemiośle). 
Nadzór ten łączy się z określonymi działaniami na rzecz szkolących rzemieślników. Choć 
ustawa nie precyzuje rodzajów tych działań to są one określane przez rzemieślników 
zrzeszonych w organizacji, stosownie do ich potrzeb. 
Przypominamy o dokonanych zmianach we wzorach umowy o pracę w celu przygotowania 
zawodowego polegająca na rozszerzeniu katalogu załączników do tej umowy, którymi są: 

1. Świadectwo ukończenia szkoły przez młodocianego. 
2. Orzeczenie uprawnionego lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy 

młodocianego.  
3. Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 
4. Oświadczenie osoby prowadzącej praktyczną naukę (art.120 ust. 3a ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)). 
5. Ustalenia w związku z art. 120a.1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.). 

O ile treść klauzuli (pkt. 2) oraz oświadczenia (pkt. 3) mogliśmy wypracować, jako wzór 
uniwersalny, to w odniesieniu do ustaleń, o których mowa w art.120a Ustawy prawo oświatowe 
załącznik wymaga indywidualnych uzgodnień w regionach z dyrektorami szkół, co wymaga 
inicjatywy i aktywności ze strony naszych organizacji. 

 
Z poważaniem 

/ - / Jolanta Kosakowska 
              dyr. Zespołu Oświaty Zawodowej 
                     i Problematyki Społecznej  


