STANOWISKO
WOJEWÓDZKIEJ RADY ZATRUDNIENIA W POZNANIU
podjęte na posiedzeniu w dniu 23 września 2014 r.
w sprawie wprowadzenia regulacji umożliwiającej zawieranie umów o pracę
w celu przygotowania zawodowego z osobami, które ukończyły w danym roku gimnazjum
i mają ukończony 18 rok życia
Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Poznaniu dostrzega, iż do pracodawców trafia
wiele osób, które dotknęły niepowodzenia edukacyjne skutkujące powtarzaniem klasy
w szkole podstawowej i/lub w gimnazjum i upatrujących swoją dalszą naukę, szczególnie
w rzemiośle, jako jedyną szansę funkcjonowania w przyszłości na rynku pracy.
Osoby te ukończyły 18 rok życia i w świetle aktualnych uregulowań prawnych nie
mogą podjąć nauki zawodu w systemie dualnego kształcenia w oparciu o umowę o pracę
w celu przygotowania zawodowego. Problem ten dotyczy dwóch grup:
1. osób, które ukończyły przyuczenie do wykonywania określonej pracy, kończących
jednocześnie gimnazjum i 18 rok życia w trakcie w/w przyuczenia,
2. osób, które ukończyły gimnazjum i 18 rok życia (powtarzały klasy w szkole
podstawowej i/lub w gimnazjum lub uczęszczały do technikum albo liceum, a szkoła
okazała się wyborem niewłaściwym i chciałyby podjąć naukę zawodu).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego jest możliwe z osobami pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, które ukończyły
gimnazjum oraz posiadają zdolność do wykonywania zawodu potwierdzoną przez lekarza
medycyny pracy. W pierwszym wymienionym przypadku, prawo nie pozwala zaliczyć
ukończonego przyuczenia do wykonywania określonej pracy do okresu nauki i kontynuacji
nauki zawodu przez osobę pełnoletnią, natomiast w drugim przepisy uniemożliwiają
rozpoczęcie nauki zawodu przez osobę pełnoletnią.
W obu powyższych sytuacjach prawo działa na niekorzyść tych osób i zamyka drogę
do dalszej nauki i zdobycia kwalifikacji zawodowych, a tym samym zaistnienia na rynku
pracy.
W związku z powyższym, Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Poznaniu wnosi
o wprowadzenie regulacji prawnej umożliwiającej zawieranie umów o pracę w celu
przygotowania zawodowego z osobami, które ukończyły w danym roku gimnazjum i mają
ukończony 18 rok życia.
Jednocześnie WRZ w Poznaniu postuluje, aby Minister Pracy i Polityki Społecznej
podjął działania w zakresie objętym niniejszym stanowiskiem, a o ich wynikach
poinformował WRZ w Poznaniu.

