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Tychy, 25.09.2020 
Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości 

 

Adres: ul. Damrota 66, 43-100 Tychy   tel.:  32 227 39 63,  729 912 552                                                                                                                                               

e-mail: biuro@cech.tychy.pl         www.cech.tychy.pl 

Konto: PKO BP S.A.  40 1020 2528 0000 0702 0200 7672 

 

 

 
 
    65-lecie  

   Cechu Rzemiosł  
i Przedsiębiorczości 

  w Tychach 
 

      1955 - 2020 
 

 

 

 

 

INFORMACJE   KWARTALNE     ~ 9-11.2020~   
 

 

 

 

~~PIKNIK RZEMIEŚLNICZY~~ 

Zarząd Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w sobotę, 3 października br., organizuje dla swoich 

członków 9. Piknik Rzemieślniczy. 

Tegoroczny piknik będzie połączony z obchodami jubileuszu 65-lecie istnienia naszej organizacji.  

Piknik odbędzie się w Restauracji Huta Paprocka w Tychach Paprocanach. 

 

 

~~BEZPŁATNE SZKOLENIE P.POŻ. ~~ 

 

28 września o godzinie 12.00 odbędzie się szkolenie z ochrony przeciwpożarowej dla członków 

Cechu. Szkolenie dla członków Cechu jest bezpłatne a każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie  

o ukończeniu szkolenia. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!  
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~~ SZKOLENIE WSTĘPNE BHP DLA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH ~~ 
 

Informujemy, iż we wtorek, 6 października br. o godz. 9.30 w siedzibie Cechu odbędzie się szkolenie 

wstępne BHP dla uczniów pierwszych klas. 

 

Koszt szkolenia wstępnego – 45,00 zł 

Zapisy na szkolenie: tel. 32 227 39 63, 729 912 552, biuro@cech.tychy.pl 

 
 

 
 

 

 

SPRAWY UCZNIOWSKIE 

 
 

Prosimy pracodawców zatrudniających młodocianego pracownika na umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego o zapoznanie się z działem dziewiątym Kodeksu pracy, zawierającym 

przepisy dotyczące spraw związanych z zatrudnianiem młodocianych. 

 

Ważne!! 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę ze strony pracownika młodocianego, należy w trybie pilnym 

zawiadomić rodziców, Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości i szkołę, oraz do 7 dni dostarczyć do 

biura Cechu świadectwo pracy podpisane przez ucznia oraz rodzica. 

 

 

Umowy o pracę z pracownikiem młodocianym niezarejestrowane w Cechu 

 

Aby uzyskać refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na 

ubezpieczenie społeczne należy zgłosić w biurze Cechu każdą nową umowę o naukę zawodu lub 

przyuczenie zawartą poza Cechem np. z OHP.  

 

Pracodawca, który nie dostarczy do Cechu takiej umowy, nie otrzyma refundacji za tego ucznia! 

 

 

Zmiany! Nauka zakończona egzaminem czeladniczym czy zawodowym? 
 

 

Zgodnie z ustawą  o rzemiośle oraz rozporządzeniem MEN z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu 

sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, do egzaminu 

czeladniczego mogą przystąpić tylko pracownicy młodociani pobierający naukę u rzemieślnika 
(definicja rzemieślnika zawarta jest w art. 2 ustawy o rzemiośle).  

Wszyscy pozostali – dot. to spółek z o.o. oraz pracodawców nie posiadających kwalifikacji do 

wykonywania zawodu i zatrudniających mistrzów szkolących – muszą swoich uczniów kierować na 

egzamin zawodowy do okręgowych komisji egzaminacyjnych.  
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~ ZGŁOSZENIE DO WYDZIAŁU OŚWIATY ~ 

 

Przypominamy, że pracodawca zawierający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego  

z pracownikiem młodocianym zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie wydział oświaty lub urząd 

miasta według miejsca zamieszkania ucznia, w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie kosztów 

kształcenia młodocianych. 
 

 
 
 
 

~ DOFINANSOWANIE ZA WYSZKOLENIE UCZNIA~ 

 

W celu otrzymania dofinansowania za wyszkolenie ucznia, pracodawca w terminie 3 miesięcy od zdania 

przez młodocianego pracownika egzaminu składa w wydziale oświaty gminy właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników. 

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 

-  umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem oraz  świadectwa pracy; 

- zaświadczenie potwierdzające że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania 

określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego 

młodocianych i ich wynagradzania; 

- dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania 

zawodowego młodocianych. 

 

Dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych stanowi pomoc de minimis, w związku z tym 

pracodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest dołączyć do wniosku również: 

 

- oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o 

nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

 - informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis 

 

~ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020  

RZEMIEŚLNICZE KWALIFIKACJE ZAWODOWE W CEIDG ~ 

 

Trwają ostatnie prace nad możliwością zamieszczania informacji o rzemieślniczych kwalifikacjach 

zawodowych w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej. Z takiej formy 

prezentowania swoich uprawnień zawodowych skorzystają wszyscy przedsiębiorcy dysponujący 

dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym. 

 

Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymają świadectwo czeladnicze lub 

dyplom mistrzowski po 1 października 2020 r. zostaną automatycznie objęci tym ustawowym 

rozwiązaniem a Izba Rzemieślnicza w terminie do 14 dni roboczych dopisze w CEIDG informacje  

o nabytych kwalifikacjach zawodowych. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali 

uprawnienia do tytułu zawodowego przed 1 października 2020 r., informacja ta będzie zamieszczana na 

ich wniosek. W tym celu należy zwrócić się do Izby Rzemieślniczej z wnioskiem o zamieszczenie  

w CEIDG posiadanych już kwalifikacji zawodowych. 
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Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 

pracowników młodocianych  od 1.09.2020 do 30.11.2020 

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w 
stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego 
od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2020 r. wyniosło - 
5.024,48 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 711). 
 

  

  

  

 

 
Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich 

wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.). 
 

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych  

 

Podstawa wymiaru składki 
Rodzaj 

ubezpieczenia 

Sposób finansowania 

płatnik ubezpieczony 

251,22 zł 

(I rok nauki) 

emerytalne 24,52 zł 24,52 zł 

rentowe 16,33 zł 3,77 zł 

chorobowe - 6,15 zł 

wypadkowe x*) - 

301,47 zł 

(II rok nauki) 

emerytalne 29,42 zł 29,42 zł 

rentowe 19,60 zł 4,52 zł 

chorobowe - 7,39 zł 

wypadkowe x*) - 

351,71 zł 

(III rok nauki) 

emerytalne 34,33 zł 34,33 zł 

rentowe 22,86 zł 5,28 zł 

chorobowe - 8,62 zł 

wypadkowe x*) - 

200,98 zł 

(przyuczenie do wykonywania 

określonej pracy) 

emerytalne 19,62 zł 19,62 zł 

rentowe 13,06 zł 3,01 zł 

chorobowe - 4,92 zł 

wypadkowe x*) - 

Uwaga: 

*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 

2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej 

Okres 1.09.2020 r. - 30.11.2020 r. 

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 251,22 zł 

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 301,47 zł 

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 351,71 zł 

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 

4% ww. wynagrodzenia 
200,98 zł 


