
 

 

UCHWAŁA NR VIII/117/19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

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 (Dz. U. 

z 2019 roku poz. 512) oraz zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 roku poz. 1265 z późn. zm.), uchwala się, co nastepuje: 

§ 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, zaopiniowany przez Wojewódzką Radę 

Rynku Pracy, stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Traci moc uchwała nr V/66/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2019 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 ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę (Dziennik Urzędowy Województwa 

Lubuskiego z dnia 19 kwietnia 2019 roku poz. 1249). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2019 roku. 

§ 6. Uchwała obowiązuje do 30 kwietnia 2020 roku. 

  

 Wiceprzewodniczący Sejmiku 

Mirosław Marcinkiewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 12 lipca 2019 r.

Poz. 1996



Załącznik 

do Uchwały Nr VIII/117/19 

Sejmiku Województwa Lubuskiego 

. 

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 

Lp.  Numer Nazwa zawodu Uwagi 

1 343101 Fotograf s  

2 432106 Magazynier-logistyk s  

3 512001 Kucharz s  

4 513101 Kelner s 

nowy zawód kształcenia branżowego (zmiana 

poziomu kształcenia z technikum na szkołę 

branżową I stopnia) 

5 514101 Fryzjer s  

6 514208 Wizażystka / stylistka do momentu wygaszenia nauki 

7 516401 Fryzjer zwierząt (groomer) do momentu wygaszenia nauki 

8 516408 Jeździec s  

9 522301 Sprzedawca s  

10 611303 Ogrodnik s  

11 612302 Pszczelarz s  

12 613003 Rolnik s  

13 622201 Rybak śródlądowy s  

14 711102 Monter konstrukcji budowlanych s  

15 711202 Murarz  

16 711203 Zdun s  

17 711204 Murarz – tynkarz s  

18 711205 Brukarz  

19 711301 Kamieniarz s  

20 711401 Betoniarz  

21 711402 Betoniarz-zbrojarz s  

22 711501 Cieśla s  

23 711503 Stolarz budowlany  

24 711504 Szkutnik s 
do momentu wygaszenia nauki                    

w szkołach 

25 711505 Monter jachtów i łodzi s nowy zawód kształcenia branżowego 

26 711603 Monter nawierzchni kolejowej s  

27 711701 Monter budownictwa wodnego s  

28 712101 Dekarz s  

29 712202 Glazurnik  

30 712203 Parkieciarz  

31 712204 Posadzkarz  

32 712302 Sztukator  

33 712401 Monter izolacji budowlanych s  

34 712403 Monter izolacji przemysłowych s  

35 712505 Witrażownik  

36 712603 Monter instalacji gazowych  

37 712604 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych  

38 712608 Monter sieci cieplnych  
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39 712610 Monter sieci gazowych  

40 712612 Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych  

41 712613 Monter systemów rurociągowych s  

42 712616 
Monter sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych s 

oznaczenie "s" do momentu wygaszenia nauki 

w szkole 

43 712618 Monter sieci i instalacji sanitarnych s  

44 712904 
Technolog robót wykończeniowych 

w budownictwie 
 

45 712905 
Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie s 
 

46 712906 Monter stolarki budowlanej s  

47 713101 Malarz-tapeciarz  

48 713201 Lakiernik s 
do momentu wygaszenia nauki                      

w szkołach 

49 713203 Lakiernik samochodowy s  

50 713303 Kominiarz s  

51 721104 Modelarz odlewniczy s  

52 721301 Blacharz s  

53 721303 Blacharz izolacji przemysłowych s 
oznaczenie "s" do momentu wygaszenia nauki 

w szkole 

54 721306 Blacharz samochodowy s  

55 721402 Monter kadłubów okrętowych s 
do momentu wygaszenia nauki                      

w szkołach 

56 721406 Monter kadłubów jednostek pływających s  

57 722101 Kowal s  

58 722204 Ślusarz s  

59 722307 Operator obrabiarek skrawających s  

60 722308 
Operator obrabiarek sterowanych 

numerycznie 
 

61 723103 Mechanik pojazdów samochodowych s  

62 723107 Mechanik motocyklowy s  

63 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń s  

64 731102 
Mechanik automatyki przemysłowej 

i urządzeń precyzyjnych s 

do momentu wygaszenia nauki                    

w szkołach 

65 731103 Mechanik precyzyjny s  

66 731104 Optyk-mechanik s  

67 731106 Zegarmistrz s  

68 731107 Automatyk s nowy zawód kształcenia branżowego 

69 731202 Monter fortepianów i pianin  

70 731207 Organomistrz  

71 731305 Złotnik-jubiler s  

72 731609 Zdobnik ceramiki  

73 731611 Grawer  

74 731702 Koszykarz-plecionkarz s  

75 731705 Rzeźbiarz w drewnie  

76 731803 Koronkarka  

77 731808 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych s  

78 731809 Tkacz  

79 732201 Drukarz s 
oznaczenie "s" do momentu wygaszenia nauki 

w szkole 

80 732209 Drukarz fleksograficzny s nowy zawód kształcenia branżowego 
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81 732210 Drukarz offsetowy s nowy zawód kształcenia branżowego 

82 732301 Introligator s 
oznaczenie "s" do momentu wygaszenia nauki 

w szkole 

83 732305 Operator procesów introligatorskich s nowy zawód kształcenia branżowego 

84 741103 Elektryk s  

85 741201 Elektromechanik s  

86 741203 
Elektromechanik pojazdów 

samochodowych s 
 

87 741204 
Elektromechanik sprzętu gospodarstwa 

domowego 
 

88 742102 Monter – elektronik s 
oznaczenie "s" do momentu wygaszenia nauki 

w szkole 

89 742114 Monter mechatronik s 
do momentu wygaszenia nauki                         

w szkołach 

90 742117 Elektronik s  

91 742118 Mechatronik s  

92 742202 
Monter sieci i urządzeń 

telekomunikacyjnych s 
 

93 742207 
Monter-elektronik - urządzenia radiowo-

telewizyjne 
 

94 751103 Przetwórca ryb s  

95 751105 Rzeźnik-wędliniarz  

96 751107 Wędliniarz s 
oznaczenie "s" do momentu wygaszenia nauki 

w szkole 

97 751108 Przetwórca mięsa s nowy zawód kształcenia branżowego 

98 751201 Cukiernik s  

99 751204 Piekarz s  

100 752205 Stolarz s  

101 752208 Stolarz meblowy  

102 753104 Kożusznik  

103 753105 Krawiec s  

104 753106 Kuśnierz s  

105 753301 Hafciarka  

106 753402 Tapicer s  

107 753501 Garbarz skór s  

108 753601 Cholewkarz  

109 753602 Obuwnik s  

110 753603 Obuwnik miarowy  

111 753604 Obuwnik ortopedyczny  

112 753702 Kaletnik s  

113 753703 Rymarz  

114 811101 Górnik eksploatacji podziemnej s  

115 811102 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż s  

116 811112 
Górnik podziemnej eksploatacji kopalin 

innych niż węgiel kamienny s 
nowy zawód kształcenia branżowego 

117 811205 Operator maszyn i urządzeń przeróbczych s nowy zawód kształcenia branżowego 

118 811301 Górnik eksploatacji otworowej s  

119 811305 Wiertacz s nowy zawód kształcenia branżowego 

120 812105 
Operator maszyn i urządzeń do obróbki 

plastycznej s 

do momentu wygaszenia nauki                                        

w szkołach 
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121 812106 Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych s 
do momentu wygaszenia nauki                      

w szkołach 

122 812107 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych s  

123 812121 Operator maszyn i urządzeń hutniczych s 
do momentu wygaszenia nauki                     

w szkołach 

124 812122 
Operator maszyn i urządzeń przemysłu 

metalurgicznego s 
nowy zawód kształcenia branżowego 

125 813134 Operator urządzeń przemysłu chemicznego s  

126 814104 Wulkanizator  

127 814209 
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa 

tworzyw sztucznych s 
nowy zawód kształcenia branżowego 

128 815204 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym s  

129 816003 
Operator maszyn i urządzeń przemysłu 

spożywczego s 
 

130 817211 Tartacznik do momentu wygaszenia nauki 

131 817212 
Mechanik-operator maszyn do produkcji 

drzewnej s 
 

132 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego s  

133 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego s  

134 832201 Kierowca mechanik s  

135 834103 
Mechanik-operator pojazdów i maszyn 

rolniczych s 
 

136 834105 Operator maszyn leśnych s  

137 834201 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych s 
do momentu wygaszenia nauki                   

w szkołach 

138 834209 
Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych 

i drogowych s 
 

139 911205 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej s  

140 932915 Pracownik pomocniczy krawca s  

141 932916 Pracownik pomocniczy mechanika s  

142 932917 Pracownik pomocniczy ślusarza s  

143 932918 Pracownik pomocniczy stolarza s  

144 932919 Asystent fryzjera s 
do momentu wygaszenia nauki                    

w szkołach 

145 932920 Pracownik pomocniczy fryzjera s nowy zawód kształcenia branżowego 

146 941203 Pracownik pomocniczy gastronomii s nowy zawód kształcenia branżowego 

147 962907 Pracownik obsługi hotelowej s nowy zawód kształcenia branżowego 

Uwagi: 

- zawody szkolne z symbolem "s" (dotyczy klasyfikacji branżowej i dotychczasowej szkolnej - do wygaszenia 

nauki w zawodzie); 
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- wykaz zawodów opracowano na podstawie 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 (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 227 ze zm.), 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 ze zm.), rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia 

w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316), 

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, ogłoszonej obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

22 marca 2019 roku w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa 

branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M. P. poz. 276). 
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