
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/547/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

z dnia 24 marca 2014r. 

w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych 

pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów 

wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 15 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  

(tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 596, z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 674 z późn. zm.) 

i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji 

zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z późn. 

zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń 

i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Refundacja w zawodach: elektromechanik urządzeń chłodniczych, monter elektronik – urządzenia 

radiowo-telewizyjne odbywać się będzie do czasu zakończenia umów podpisanych przez LWK OHP 

z pracodawcami. 

§ 3. Wykaz zawodów podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 4. Traci moc Uchwała XX/171/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 lutego 2012 roku 

w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń 

i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę (Dziennik Urzędowy Województwa 

Lubuskiego z dnia 13 lutego 2012 roku, poz. 461) oraz Uchwała XXXIII/353/12 Sejmiku Województwa 

Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu zawodów, 

w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne 

poniesionych przez pracodawcę (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 24 grudnia 2012 roku, 

poz. 2868) 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

  

 

 Przewodniczący Sejmiku 

 

 

Tomasz Możejko 
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