
 
 
 
 
 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 
Poznań, 22 kwietnia 2021 r. 

 

Nauka w rzemiośle 
 szansą na sukces zawodowy 



Definicja Rzemiosła 

 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 (…), 

 

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. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2159) 



3) spółkę jawną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy 
własnej – jeżeli jest ona (…), lub 

4) spółkę komandytową osób fizycznych, z wykorzystaniem 
zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, 
wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona (…), lub 

5) spółkę komandytowo-akcyjną osób fizycznych, z wykorzystaniem 
zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, 
wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona (…), lub 

6) jednoosobową spółkę kapitałową, powstałą na podstawie art. 551 § 5 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1526) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego 
osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność 
gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy 
własnej (…). 

 



„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”. 

 



Pracodawcy rzemieślnicy realizujący przygotowanie 
zawodowe w Wielkopolsce na tle kraju 

Stan na dzień 31.12.2020 r. 
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Zrzeszone firmy rzemieślnicze według branż 

Stan na dzień 31.12.2020 r. 



  
Zawody, w których szkoli się i zdaje egzaminy 
czeladnicze najwięcej młodocianych pracowników 
  

Stan na dzień 31.12.2020 r. 
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Zapotrzebowanie na pracowników  
w województwie wielkopolskim  



 

Źródło: na podstawie: ManpowerGroup "Badanie niedoboru talentów 2019" 



Źródło: na podstawie: ManpowerGroup "Badanie niedoboru talentów 2018" 



Źródło: na podstawie: ManpowerGroup "Badanie niedoboru talentów 2019" 



Barometr zawodów 2021 - Wielkopolska 



System kształcenia zawodowego 
 w Polsce 



Technikum 
Czas nauki – 5 lat 

Branżowa Szkoła I Stopnia 
Czas nauki - 3 lata  

SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE 

Klasy zawodowe 
Brak nauki zawodu                      

w programie nauczania szkoły  

Możliwość nauki zawodu                      
w systemie pozaszkolnym 

na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych 

Klasy 
zawodowe 

 Klasy 
wielozawodowe               
(szkoła + turnusy 
dokształcające) 

Liceum Ogólnokształcące 
Czas nauki – 4 lata 

Zajęcia praktyczne tydzień/ tydzień 
lub 2-3 dni w tygodniu 

przez 3 lata 

Praktyki zawodowe 
w wymiarze min. 280 godzin - 

ok. 8 tygodni w ciągu 5 lat 

Branżowa Szkoła II Stopnia 
Czas nauki - 2 lata  

Szkoły Policealne 
Czas nauki – 1,5, 2 i 2,5 roku 

Zajęcia praktyczne i/lub praktyki 
zawodowe w wymiarze średnim 

tygodniowo minimum 7 h 

Zajęcia praktyczne i/lub praktyki 
zawodowe w wymiarze średnim 

tygodniowo minimum 12,5 h 



Dualny model kształcenia zawodowego              
w rzemiośle  

 



Praktyczna nauka Teoretyczna nauka 

NAUKA ZAWODU W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA 

Pracownie 
szkolne 

Centra 
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Umowa o pracę w celu 
przygotowania 
zawodowego  

Umowa o praktyczną 
naukę zawodu 

Realizacja 
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w klasach 
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(szkoła + turnusy 
dokształcające) 

Młodociany 
pracownik 
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Definicja młodocianego pracownika 

Kodeks pracy 
 
Art. 190. § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba,  
która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.  



Schemat dualnego kształcenia zawodowego w rzemiośle 

Młodociany 
pracownik 

Teoretyczne kształcenie:  
Branżowa szkoła I stopnia 

lub w systemie 
pozaszkolnym 

Praktyczne kształcenie 
zawodowe w firmie 

rzemieślniczej  

        
 Świadectwo 

czeladnicze 

3 –letni 
okres nauki 

Egzamin 
czeladniczy 

Umowa o pracę 
zawarta za 

pośrednictwem 
Cechu 



Co wyróżnia naukę zawodu w rzemiośle? 

• Łączenie nauki teoretycznej w szkole lub w formach pozaszkolnych z praktyczną 
nauką zawodu w firmie, 

• Cech sprawuje nadzór i wspiera proces nauki,   

• Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta pomiędzy 
młodocianym pracownikiem i firmą rzemieślniczą za pośrednictwem Cechu, 

• Wynagrodzenie za pracę zwiększające się wraz z poziomem kształcenia, 

• Składki na ubezpieczenie społeczne opłaca pracodawca, 

• Koszty związane z nauką pokrywa pracodawca - jest to inwestycja w przyszłość, 

• Atrakcyjny i efektywny sposób prowadzenia nauki bezpośrednio w miejscu pracy 
z możliwością udziału w stażach i wymianach zagranicznych organizowanych                
w ramach programu Erasmus+. 



Zawody, w których prowadzona jest nauka              
w rzemiośle 

1) Określają przepisy dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
branżowego, 

2) Nauka zawodu u pracodawców będących rzemieślnikami może odbywać 
się także w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, 
nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, określonych                
w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb 
rynku pracy.  

 

Obecnie jest około 140 zawodów, w których prowadzona jest nauka                     
u pracodawców rzemieślników, w tym 60 zawodów szkolnych. 

*Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego 
młodocianych i ich wynagradzania (Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2010 z późn. zm.)  



Organizacja nauki zawodu w systemie dualnym 

System szkolny: 

1. System tygodniowy – tydzień kształcenia teoretycznego w szkole,  
tydzień kształcenia praktycznego u pracodawcy, 

2. System przemienny – ustalone dni w tygodniu kształcenie teoretyczne         
w szkole, pozostałe dni tygodnia kształcenie praktyczne u pracodawcy.  

 

System pozaszkolny: 

1. Kształcenie praktyczne 40 godzin tygodniowo, przygotowanie 
teoretyczne w ramach kursu lub przez instruktora praktycznej nauki 
zawodu we własnym zakresie w dowolnym czasie. 

 



Zalety nauki w szkole branżowej I stopnia 

•  szkoła branżowa nadąża za wymaganiami rynku pracy, dlatego po jej ukończeniu 
łatwiej można znaleźć zatrudnienie, 

• w przeciwieństwie do uczniów, którzy wybiorą liceum, daje konkretny                                          
i poszukiwany zawód, 

• ukończenie szkoły branżowej pomoże szybciej się usamodzielnić, 

• pracodawcy czekają na absolwentów szkół branżowych, 

• niejednokrotnie zarobki są wyższe, niż absolwentów szkół wyższych, 

• zdobyte praktyczne umiejętności dają większą możliwość założenia własnej 
działalności, 

• możliwość kontynuowania nauki w szkole branżowej II stopnia, zdania matury                         
i pójścia na studia. 





Absolwenci nauki zawodu w rzemiośle 

https://www.youtube.com/watch?v=XV9UHI4N83E  

https://www.youtube.com/watch?v=XV9UHI4N83E


Co należy zrobić, aby rozpocząć naukę zawodu 
w rzemiośle? 
1.  
 
1. Wybór zawodu odpowiedniego do predyspozycji i talentów, 

 

2. Wybrać szkołę branżową I stopnia, 
 

3. Wybrać firmę, jest to możliwe poprzez: 
• Kontakt z Cechem z regionu, 
• Kontakt z Izbą, 
• Samodzielne poszukanie firmy. 
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Izby www.irpoznan.com.pl 
 

4. Uzyskać zdolność do wykonywania zawodu potwierdzoną zaświadczeniem 
wystawionym przez lekarza medycyny pracy. 

 

 

http://www.irpoznan.com.pl/


Co należy zrobić, aby rozpocząć naukę zawodu 
w rzemiośle? c.d.  

5.W przypadku osób, które ukończyły szkołę podstawową i nie ukończyły 
15 lat dodatkowo potrzebna jest opinia poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

6. Podpisać umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego za 
pośrednictwem Cechu, po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej. 



Dziękujemy za uwagę! 

WIELKOPOLSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA  

W POZNANIU 

61-874 Poznań, al. Niepodległości 2 

tel. 618 537 805  

e-mail: oswiata@irpoznan.com.pl, 

www.irpoznan.com.pl  

http://www.irpoznan.com.pl/
http://www.irpoznan.com.pl/

