
Uchwała nr 3415/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 31 marca 2021 roku 

 

w sprawie określenia i ogłoszenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie 

zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów 

poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 

młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1668), oraz art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1409, ze zm.), 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Przyjmuje się dla województwa wielkopolskiego wykaz zawodów, w których może być 

dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki 

na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę w celu przygotowania zawodowego, zaopiniowany pozytywnie przez Wojewódzką 

Radę Rynku Pracy w Poznaniu Uchwałą Nr 34/2021 z dnia 22 marca 2021 r., który stanowi 

załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 

Wykaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 1 września 2021 r.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały nr 3415/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 31 marca 2021 roku 

 

 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1668, ze zm.), zarząd województwa wykonuje zadania należące do 

samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1409, ze zm.) do zadań 

samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy coroczne określanie  

i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w terminie do dnia 30 kwietnia,  

po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy, na podstawie klasyfikacji zawodów  

i specjalności na potrzeby rynku pracy (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 227) oraz klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2019 r. poz. 316, ze zm.), o której mowa  

w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2020 r.  

poz. 910, ze zm.), wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych 

pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na 

wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, przy 

uwzględnieniu zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy, określonego w 

szczególności w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa 

branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ust. 1 

ustawy – Prawo oświatowe. 

Niniejszy wykaz uwzględnia zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności na rynku 

pracy, określone w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa 

branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w dniu 1 lutego 2021 r. (M. P. 2021 r. poz. 122). 

Ponadto uwzględnia wykaz zawodów, w których prowadzona jest u rzemieślników 

nauka zawodu młodocianych pracowników, opracowywany przez Związek Rzemiosła 

Polskiego. 

Szerokie określenie zakresu zawodów refundowanych pozwoli organom prowadzącym 

szkoły realizować politykę kształcenia i szkolenia zawodowego, dając podstawę do 

planowania kierunków edukacji w formach szkolnych i pozaszkolnych w oparciu o analizy  

i prognozy trendów na wielkopolskim rynku pracy. 



Wykaz opracowany został we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, 

Wielkopolską Wojewódzką Komendą OHP, Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu 

oraz regionalnymi organizacjami pracodawców: Wielkopolskim Związkiem Pracodawców 

Lewiatan, związkiem Pracodawcy RP - Wielkopolska oraz Polską Izbą Gospodarczą 

Importerów, Eksporterów i Kooperacji. 

Wykaz zawodów refundowanych został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzką 

Radę Rynku Pracy w Poznaniu w dniu 22 marca 2021 r. 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 



załącznik 

do Uchwały nr 3415/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 marca 2021 roku 

 

 

Wykaz zawodów,  

w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być 

dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia  

i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych 

 na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 

 

Zawody szkolne: 

Lp. 
Symbol 

zawodu 
Nazwa zawodu 

1. 731107 automatyk 

2. 711402 betoniarz - zbrojarz 

3. 721301 blacharz 

4. 721306 blacharz samochodowy 

5. 711501 cieśla 

6. 751201 cukiernik 

7. 712101 dekarz 

8. 732209 drukarz fleksograficzny 

9. 732210 drukarz offsetowy 

10. 741201 elektromechanik 

11. 741203 elektromechanik pojazdów samochodowych 

12. 742117 elektronik 

13. 741103 elektryk 

14. 343101 fotograf 

15. 514101 fryzjer 

16. 753501 garbarz skór 

17. 753702 kaletnik 

18. 711301 kamieniarz 

19. 513101 kelner 

20. 832201 kierowca mechanik 

21. 713303 kominiarz 



22. 731702 koszykarz - plecionkarz 

23. 722101 kowal 

24. 753105 krawiec 

25. 512001 kucharz 

26. 753106 kuśnierz 

27. 713203 lakiernik samochodowy 

28. 432106 magazynier - logistyk 

29. 723310 mechanik - monter maszyn i urządzeń 

30. 817212 mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej 

31. 834103 mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 

32. 723107 mechanik motocyklowy 

33. 723318 mechanik pojazdów kolejowych 

34. 723103 mechanik pojazdów samochodowych 

35. 731103 mechanik precyzyjny 

36. 742118 mechatronik 

37. 721104 modelarz odlewniczy 

38. 711701 monter budownictwa wodnego 

39. 712401 monter izolacji budowlanych 

40. 712403 monter izolacji przemysłowych 

41. 721406 monter kadłubów jednostek pływających 

42. 711102 monter konstrukcji budowlanych 

43. 711603 monter nawierzchni kolejowej 

44. 712618 monter sieci i instalacji sanitarnych 

45. 742202 monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 

46. 712906 monter stolarki budowlanej 

47. 712613 monter systemów rurociągowych 

48. 712905 
monter zabudowy i robót wykończeniowych  

w budownictwie 

49. 711204 murarz - tynkarz 

50. 753602 obuwnik 

51. 611303 ogrodnik  

52. 814209 
operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa 

tworzyw sztucznych 

53. 834209 
operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych  

i drogowych 



54. 812107 operator maszyn i urządzeń odlewniczych 

55. 812122 
operator maszyn i urządzeń przemysłu 

metalurgicznego 

56. 816003 operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 

57. 834105 operator maszyn leśnych 

58. 815204 operator maszyn w przemyśle włókienniczym 

59. 722307 operator obrabiarek skrawających 

60. 732305 operator procesów introligatorskich 

61. 818115 operator urządzeń przemysłu ceramicznego 

62. 813134 operator urządzeń przemysłu chemicznego 

63. 818116 operator urządzeń przemysłu szklarskiego 

64. 731104 optyk - mechanik 

65. 751204 piekarz 

66. 962907 pracownik obsługi hotelowej 

67. 932920 pracownik pomocniczy fryzjera 

68. 941203 pracownik pomocniczy gastronomii 

69. 932915 pracownik pomocniczy krawca 

70. 932916 pracownik pomocniczy mechanika 

71. 911205 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

72. 932918 pracownik pomocniczy stolarza 

73. 932917 pracownik pomocniczy ślusarza 

74. 751108 przetwórca mięsa 

75. 612302 pszczelarz 

76. 613003 rolnik 

77. 522301 sprzedawca 

78. 752205 stolarz 

79. 722204 ślusarz 

80. 753402 tapicer 

81. 731609 zdobnik ceramiki 

82. 711203 zdun 

83. 731106 zegarmistrz 

84. 731305 złotnik - jubiler 

 

 



Zawody pozaszkolne: 

Lp. 
Symbol 

zawodu 
Nazwa zawodu 

1. 711401 betoniarz 

2. 753101 bieliźniarz 

3. 721101 brązownik 

4. 711205 brukarz 

5. 753601 cholewkarz 

6. 731802 dziewiarz 

7. 741204 elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego 

8. 741205 elektromechanik urządzeń chłodniczych 

9. 741208 elektromonter/konserwator urządzeń dźwignicowych 

10. 514103 fryzjer męski 

11. 753102 gorseciarka 

12. 731611 grawer 

13. 753301 hafciarka 

14. 753103 kapelusznik - czapnik 

15. 751203 karmelarz 

16. 722102 kowal wyrobów zdobniczych 

17. 713201 lakiernik 

18. 713101 malarz - tapeciarz 

19. 753107 modystka 

20. 742207 monter elektronik-urządzenia radiowo-telewizyjne 

21. 712603 monter instalacji gazowych 

22. 712604 monter instalacji i urządzeń sanitarnych  

23. 711202 murarz 

24. 731207 organomistrz 

25. 712203 parkieciarz 

26. 712204 posadzkarz 

27. 731606 pozłotnik 



28. 814290 

pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 

z tworzyw sztucznych 

29. 753703 rymarz 

30. 731705 rzeźbiarz w drewnie 

31. 751105 rzeźnik -wędliniarz 

32. 711503 stolarz budowlany 

33. 752208 stolarz meblowy 

34. 712615 studniarz 

35. 712502 szklarz 

36. 712503 szklarz budowlany 

37. 712302 sztukator 

38. 712904 technolog robót wykończeniowych w budownictwie 

39. 752310 tokarz w drewnie 

40. 712505 witrażownik 

41. 814104 wulkanizator 

42. 731610 zdobnik szkła 
 

 


