
 

 

UCHWAŁA NR 3584/2017 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

z dnia 3 kwietnia 2017 r. 

w sprawie przyjęcia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń  

i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych  

na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Określa się „Wykaz zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek  

na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr 2739/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 października 2016 r.  

w sprawie przyjęcia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek  

na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Rynku Pracy 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. 

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

Województwa Opolskiego. 
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Załącznik 

 do uchwały nr 3584/2017 

Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 3 kwietnia 2017 r. 

Wykaz zawodów, za które może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia 

społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego 

Lp. 
Symbol 

zawodu 
Nazwa zawodu 

1. 711401 betoniarz 

2. 711402 betoniarz – zbrojarz 

3. 721303 blacharz izolacji przemysłowych 

4. 721306 blacharz samochodowy 

5. 711205 brukarz 

6. 711501 cieśla 

7. 711502 cieśla szalunkowy 

8. 751201 cukiernik 

9. 712101 dekarz 

10. 732201 drukarz 

11. 741201 elektromechanik 

12. 741203 elektromechanik pojazdów samochodowych 

13. 741103 elektryk 

14. 343101 fotograf 

15. 514101 fryzjer 

16. 732301 introligator 

17. 711301 kamieniarz 

18. 753105 krawiec 

19. 512001 kucharz 

20. 713201 lakiernik 

21. 713203 lakiernik samochodowy 

22. 723310 mechanik – monter maszyn i urządzeń 

23. 834103 mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 

24. 731102 mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 

25. 834201 mechanik maszyn i urządzeń drogowych 

26. 723107 mechanik motocyklowy 

27. 723103 mechanik pojazdów samochodowych 

28. 721104 modelarz odlewniczy 

29. 742102 monter – elektronik 

30. 712401 monter izolacji budowlanych 

31. 712403 monter izolacji przemysłowych 

32. 711102 monter konstrukcji budowlanych 

33. 742114 monter mechatronik 

34. 712301 monter ociepleń budynków 

35. 711903 monter rusztowań 

36. 712501 monter/składacz okien 

37. 712616 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

38. 742202 monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 

39. 712613 monter systemów rurociągowych 

40. 712905 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

41. 754902 monter żaluzji 

42. 711204 murarz – tynkarz 

43. 611303 ogrodnik 

44. 812105 operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 
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45. 814209 operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 

46. 812107 operator maszyn i urządzeń odlewniczych 

47. 816003 operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 

48. 722307 operator obrabiarek skrawających 

49. 751204 piekarz 

50. 522301 sprzedawca 

51. 752205 stolarz 

52. 722204 ślusarz 

53. 753402 tapicer 

54. 817211 tartacznik 

55. 711606 układacz nawierzchni drogowych 

56. 751107 wędliniarz 

57. 814104 wulkanizator 

58. 711203 zdun 

59. 731106 zegarmistrz 

60. 731305 złotnik-jubiler 

Wykaz zawodów opracowany został zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.), na podstawie 

klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określonej przez rozporządzenie Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku 

pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145 z późn. zm.) oraz klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. 

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094). 
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