
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/530/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

z dnia 11 września 2017 r. 

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 ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę 

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

(j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 486, z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1065, z późn. zm.), 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji 

zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1145, 

z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2094), a także rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 622) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W wykazie zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek 

na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały  

Nr XXVIII/421/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 6 marca 2017 r. dodaje się po liczbie 

porządkowej 118: 

1) liczbę porządkową 119 z zawodem o numerze 432106 o nazwie „Magazynier - logistyk
S
”; 

2) liczbę porządkową 120 z zawodem o numerze 712618 o nazwie „Monter sieci i instalacji sanitarnych
S
”; 

3) liczbę porządkową 121 z zawodem o numerze 721406 o nazwie „Monter kadłubów jednostek 

pływających”; 

4) liczbę porządkową 122 z zawodem o numerze 742117 o nazwie „Elektronik
S
”; 

5) liczbę porządkową 123 z zawodem o numerze 742118 o nazwie „Mechatronik
S
”; 

6) liczbę porządkową 124 z zawodem o numerze 812121 o nazwie „Operator maszyn i urządzeń hutniczych
S
”; 

7) liczbę porządkową 125 z zawodem o numerze 834209 o nazwie „Operator maszyn i urządzeń do robót 

ziemnych i drogowych
S
”; 

8) liczbę porządkową 126 z zawodem o numerze 932915 o nazwie „Pracownik pomocniczy krawca
S
”; 

9) liczbę porządkową 127 z zawodem o numerze 932916 o nazwie „Pracownik pomocniczy mechanika
S
”; 

10) liczbę porządkową 128 z zawodem o numerze 932917 o nazwie „Pracownik pomocniczy ślusarza
S
”; 

11) liczbę porządkową 129 z zawodem o numerze 932918 o nazwie „Pracownik pomocniczy stolarza
S
”; 

12) liczbę porządkową 130 z zawodem o numerze 932919 o nazwie „Asystent fryzjera
S
”. 
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§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

   

  

 

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU 

 

 

Czesław Fiedorowicz 
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