Pracuję legalnie

НЕПОВНОЛiТНiЙ
ПРАЦiВНИК

ВИЗНАЧЕННЯ
НЕПОВНОЛIТНЬОГО
Відповідно до чинного законодавства, неповнолітнім
працівником є особа, якій виповнилось 16 років, але ще
не виповнилось 18 років. З 1 вересня 2018 р. змінюються
правила і неповнолітньою буде особа, якій виповнилось
15 років, але ще не виповнилось 18 років.

Працевлаштування працівників у віці менше 16
років, за деякими винятками, заборонено.
В даний час ці винятки стосуються:
n неповнолітніх, які не закінчили восьмирічну
початкову школу,
n осіб, які молодше 16 років і закінчили восьмирічну
початкову школу,
n осіб, які молодше 16 років і не закінчили
восьмирічну початкову школу.
З 1 вересня 2018 р., як виняток, буде допустимо:
n працевлаштування неповнолітніх, які не закінчили
восьмирічну початкову школу,
n працевлаштування осіб, які молодше 15 років
і закінчили восьмирічну початкову школу,
n працевлаштування осіб, які молодше 15 років і не
закінчили восьмирічну початкову школу.
Пам'ятайте!

Неповнолітній, у якого немає професійних кваліфікацій,
може бути працевлаштований лише з метою професійної
підготовки.

ФОРМИ ПРОФЕСIЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ
Професійна підготовка
відбуватися у формі:

неповнолітніх

може

n н
 авчання професії

– воно має на меті
підготовку неповнолітнього до праці у якості
кваліфікованого працівника або підмайстра
і охоплює практичне навчання професії, яке
організоване у роботодавця на основі трудового
договору та теоретичного навчання в школі або
позашкільній системі (наприклад, на курсах);

n н
 авчання виконанню визначеної праці – воно має

на меті підготовку неповнолітнього до праці у
якості навченого працівника і може стосуватись
вибраних робіт, пов’язаних з навчанням професії,
визначених в положеннях, що стосуються
класифікації професій професійної освіти;
n р
 емісничої професійної підготовки неповнолітніх,

працевлаштованих з цією метою у роботодавців,
які є ремісниками у професіях, що відповідають
даному виду ремесла, невключених у
класифікацію професій професійного навчання,
визначених в положеннях щодо класифікації
професій та спеціальності для потреб ринку праці.

УВАГА!
Працевлаштування неповнолітнього з іншою
метою ніж професійна підготовка – можливе при
виконанні, так званих, легких робіт.

ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ
Професійну
підготовку
неповнолітніх
може
проводити за умови наявності кваліфікацій, необхідних
для інструкторів практичного навчання професії:
n роботодавець,
n особа, яка керує підприємством від імені
роботодавця,
n особа, яка працює у роботодавця.
Наявність кваліфікацій не стосується роботодавців,
від імені яких професійну підготовку неповнолітніх
проводять уповноважені до цього працівники.
УВАГА!
Професійні
кваліфікації
та
педагогічна
підготовка, які вимагаються від інструкторів
практичного навчання професії, визначені у
Постанові MEN від 15 грудня 2010 р. з питань
практичного навчання професії (ЗВ, № 244, поз.
1626 зі зм.) зобов’язують до часу закінчення
навчання відповідно у попередній гімназії,
трьохрічному
загальноосвітньому
ліцеї,
чотирьохрічному технікумі, класах попередньої
базової професійної школи, що проводяться у
галузевій школі I ступеня.
З 1 вересня 2017 р. набрала чинності Постанова
міністра народної освіти від 24 серпня 2017 р. з питань
практичного навчання професії (ЗВ, 2017 р., поз. 1644)
яка визначає умови і спосіб організації практичного
навчання професії в шкільних майстернях, шкільних
студіях, закладах безперервного навчання, закладах
практичного навчання, у роботодавців та в окремих
фермерських господарствах а також професійні
кваліфікації, які вимагаються від осіб, які проводять
практичне навчання професії, та їх права.

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ
Для укладення та розірвання з неповнолітніми
трудових договорів з метою професійної підготовки
застосовуються положення Трудового кодексу, які
стосуються трудових договорів на невизначений час.
Виключена можливість укладення з неповнолітніми,
яких працевлаштовують з метою професійної
підготовки, інших видів трудових договорів, тобто, на
випробувальний період, на визначений час.

УВАГА!
Роботодавець, який працевлаштовує з метою
навчання професії більшу кількість неповнолітніх, ніж це виникає з його потреб, може укладати з ними трудові договори з метою професійної
підготовки на визначений час, але не коротший
ніж період навчання.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ТА НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЇ
Роботодавець готує письмовий трудовий договір з
метою професійної підготовки, у якому, зокрема, має
бути вказано:
n вид професійної підготовки (навчання професії

або навчання для виконання визначеної праці),
n тривалість та місце проходження професійної

підготовки,
n спосіб теоретичного навчання,
n розмір винагороди.

УВАГА!
n

Т рудовий договір з метою професійної
підготовки роботодавець підписує з неповнолітнім.

n

Н
 еприпустимо включати в такі договори
клаузули, що зобов’язують неповнолітніх
відпрацювати визначений період після
закінчення професійної підготовки і до
повернення роботодавцю вартості цієї
підготовки у вразі розірвання неповнолітнім
договору до закінчення цього періоду.

n

М
 ожливе введення у договір положень, що
дають неповнолітньому працівнику вигідніші
оплати, ніж це передбачають положення;
а також додання елементів, яких Трудовий
кодекс не передбачає, наприклад, положення
щодо придбання додаткового страхування за
рахунок роботодавця.

ОСОБЛИВИЙ ЗАХИСТ
Обов’язком роботодавця є:
n забезпечення виконання праці та занять неповноліт-

німи на робочих місцях і в умовах, що не створюють
загроз для їх безпеки та здоров'я;
n забезпечення нагляду вчителів, інструкторів практич-

ного навчання професії або інших осіб, уповноважених до проведення практичного навчання професії;
n інформування неповнолітніх про можливі загрози

та дії, які стосуються їх здоров'я;
n організація перерв у роботі в приміщеннях, ізольова-

них від факторів шкідливих для здоров'я або важких;
n направлення неповнолітніх на медичні обстеження,

відповідно до положень, та понесення витрат, пов’язаних з цим;
n надання інформації про професійний ризик, пов'я-

заний з виконуваною роботою, і правила захисту від
загроз (також законному представнику);
n забезпечення неповнолітнього засобами індивіду-

ального захисту, захисним одягом та спецодягом,
робочими інструментами, матеріалами та іншими
потрібними пристроями.
Якщо лікар зробить висновок, що дана праця загрожує
здоров’ю неповнолітнього, роботодавець зобов’язаний
змінити вид праці, а коли такої можливості немає, негайно розірвати трудовий договір та виплатити відповідне
відшкодування у розмірі винагороди за період попередження. Період перебування без роботи, який відповідає періоду, за який надано відшкодування, враховується
в період зайнятості.

ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ
Основні
обов'язки
роботодавця
щодо
неповнолітнього включають, зокрема:
n забезпечення його турботою та допомогою, необхідною для адаптації неповнолітнього до відповідного виконання праці,
n створення та введення особових справ, як для
кожного іншого працівника,

n організація та реалізація професійного навчання

неповнолітніх,
n ведення реєстру – списку неповнолітніх працівників,
n здійснення відрахувань у Фонд соціальних виплат

підприємства, у випадку, коли роботодавець зобов'язаний створити фонд,
n застосування положень про відрахування від заро-

бітної плати.

ОБОВ’ЯЗКИ
НЕПОВНОЛІТНЬОГО
До основних обов’язків неповнолітнього належить,
зокрема:
n дотримання тривалості та організації праці, визначених у роботодавця,
n дотримання положень безпеки та охорони праці, а
також протипожежних правил,
n навчання:
n програмі восьмирічної базової школи, якщо не закінчив такої школи,
n програмі надбазової школи або позашкільних форм,
n здача відповідного іспиту після закінчення
навчання.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!

Роботодавець зобов'язаний звільнити неповнолітнього від роботи на час, необхідний для участі в навчальних заходах у зв'язку з навчанням.

РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
РОБОТОДАВЦЕМ
Розірвання роботодавцем договору з попередженням допускається тільки у разі:
n невиконання неповнолітнім обов’язків, що випливають з трудового договору або обов’язку навчання, незважаючи на застосування по відношенню до
нього виховних заходів,

n банкрутство або ліквідація роботодавця,
n реорганізація підприємства, що робить неможливим

продовження професійної підготовки,
n виявлення непридатності неповнолітнього до праці,

у сфері якої відбувається професійна підготовка.
УВАГА!
Період попередження залежить від стажу роботи
неповнолітнього у роботодавця, у якого відбувається професійна підготовка.

Розірвання роботодавцем договору без дотримання періоду попередження допускається:
n на загальних принципах, з причин, визначених в ст.
52, § 1 та ст. 53, § 1 ТК.,
n за домовленістю між сторонами.

РОБОЧИЙ ЧАС
n У віці до 16 років робочий час не може перевищуваn
n

n

n

n

ти 6 годин на добу.
У віці понад 16 років робочий час не може перевищувати 8 годин на добу.
У робочий час неповнолітнього враховується час
навчання у розмірі, що випливає з обов’язкової
програми шкільних занять, незважаючи на те, чи
відбувається воно у робочий час.
Неповнолітній не може працювати понаднормово
або в нічний час, який для неповнолітнього припадає з 22:00 до 6:00; а для неповнолітніх, які не
закінчили гімназію або їм ще не виповнилось 16
років, нічний час припадає з 20:00 до 6:00.
Перерва в роботі неповнолітнього, включаючи нічний час, повинна тривати безперервно не менше 14
годин.
Неповнолітній має право на, щонайменше, 48 годин
безперервного відпочинку на тиждень, який повинен включати неділю.

ВІДПУСТКА
Неповнолітній отримує право на відпустку після:
n 6
 місяців від початку першої праці, у розмірі –

12 робочих днів,
n о
 дного року праці – у розмірі 26 робочих днів.
Право на наступну відпустку неповнолітній отримує
в кожному наступному календарному році.

УВАГА!
У календарному році, в якому неповнолітньому
виповниться 18 років, він має право на відпустку
у розмірі 20 робочих днів, якщо право на відпустку отримав до виповнення 18 років.

Надання відпусток
n Неповнолітньому, який відвідує школу, потрібно надати відпустку у період канікул.
n Неповнолітньому, який ще не має права на відпустку
(у перший рік навчання), роботодавець може, за його
заявою, надати відпустку авансом у період канікул.
Відпустка за власний рахунок
n За заявою неповнолітнього, учня школи для працюючих, роботодавець зобов'язаний надати йому неоплачувану відпустку під час шкільних канікул, у розмірі, що не перевищує, включаючи щорічну відпустку,
2 місяці.
Період неоплачуваної відпустки включається
в стаж роботи, від якого залежать права
працівника.

ЗАБОРОНЕНІ РОБОТИ
Неповнолітніх не можна залучати до виконання
заборонених робіт.
У постанові Ради міністрів від 24 серпня 2004 р. у
справі переліку робіт заборонених для виконання неповнолітніми та умов їх працевлаштування на деякі з цих
робіт визначено перелік заборонених робіт та дозволено
працевлаштовувати неповнолітніх у віці понад 16 років
на деякі види заборонених робіт, якщо це необхідно для
проходження професійної підготовки.
На основі списку робіт, перелічених у цій постанові,
роботодавець зобов'язаний скласти списки робіт, що виконуються на підприємстві:
n заборонених для виконання неповнолітніми,
n заборонених для неповнолітніх, але виконання
яких дозволяється з метою проходження професійної підготовки.
У створенні списків, діючих у даного роботодавця,
повинен приймати участь лікар, відповідальний за
профілактичну медичну допомогу неповнолітнім.
Список робіт, заборонених неповнолітнім, і робочих місць, на яких виконуються ці роботи, роботодавець
розміщує на видному місці, в кожному організаційному
підрозділі.
УВАГА!
Працевлаштування на заборонених видах робіт, які можуть виконуватись у сфері професійної
підготовки неповнолітнім, якому виповнилось
16 років, не може бути постійною працею, а має
обмежуватись до ознайомлення неповнолітніх з
основними діями, необхідними для проходження професійної підготовки.

НАВЧАННЯ ПРАЦІ
Договір з метою професійної підготовки, яка відбувається
у формі навчання професії, роботодавець укладає з неповнолітнім:
n у призначений термін прийняття кандидатів у професійні школи I ступеня,
n в інший термін, коли неповнолітній не навчається
у професійні школи I ступеня.

УВАГА!
Навчання професії, як правило, триває не довше
36 місяців.
Неповнолітній працівник має право на винагороду та сплачуваний внесок на соціальне страхування, а період цей враховується у робочий
стаж, з якого виникає право на пенсію.

Заробітна плата неповнолітнього розраховується в процентному відношенні до середньомісячної заробітної плати в народному господарстві в
попередньому кварталі, яка зобов’язує з першого
дня наступного місяця після оголошення Голови
Головного статистичного управління в Урядовому
віснику РП „Монітор Польщі”, і становить:
n в перший рік навчання

– не менше ніж 4%,

n на другий рік навчання – не менше ніж 5%,
n на третій рік навчання

– не менше ніж 6%.

МЕТА НАВЧАННЯ
ПРОФЕСІЇ
Роботодавець, який працевлаштовує неповнолітнього з метою навчання професії:
n впроваджує навчальну програму, схвалену для
використання в школі, з урахуванням основної
навчальної програми навчання професіям, зазначеним в класифікації професій професійної освіти
у межах професії, якої навчають або
n реалізує програму, що забезпечує дотримання
екзаменаційних вимог, викладених у стандартах
які є основою проведення кваліфікаційного іспиту
на помічника у професіях, не включених до класифікації професій професійної освіти, визначених
у положеннях про класифікацію професій та спеціальностей для потреб ринку праці,
n відповідає за те, щоб особи, які навчають неповнолітніх мали відповідні кваліфікації.

УВАГА!
Професійне навчання закінчується професійним
іспитом, а неповнолітні, які працюють у ремісників здають іспит на помічника.
Особи, які до закінчення професійного навчання
досягли повноліття, закінчують це навчання на
умовах, визначених для неповнолітніх.

НАВЧАННЯ
Тривалість навчання виконанню визначених робіт
становить:
n від 3 до 6 місяців,
n у випадку неповнолітніх, які є учасниками
Добровільного трудового корпусу, цей період може
бути продовжений до закінчення гімназії і триває
разом не більше 22 місяців.

УВАГА!
n Н
 авчання виконанню визначеної праці

закінчується контрольним іспитом.
n У
 разі негативного результату іспиту, ро-

ботодавець (а відносно роботодавця, який
є ремісником, – Палата ремісників) визначає на який період потрібно продовжити
навчання виконанню визначеної праці, однак зважаючи на те, що цей період не може
перевищувати 3 місяців.
n О
 соби, які до закінчення навчання виконан-

ню визначеної праці досягли повноліття,
закінчують навчання на умовах, визначених для неповнолітніх.

Заробітна плата розраховується в процентному
відношенні до середньомісячної заробітної плати в
народному господарстві в попередньому кварталі,
яка зобов’язує з першого дня наступного місяця після
оголошення Голови Головного статистичного управління
в Урядовому віснику РП „Монітор Польщі”, і становить не
менше ніж 4%.

ЛЕГКІ РОБОТИ
Неповнолітній може працювати на підставі трудового договору під час виконання легких робіт.
Легка робота – це така, яка:
n не становить загрози для життя, здоров'я та психофізичного розвитку неповнолітнього,
n не ускладнює неповнолітньому виконання шкільного обов’язку,
n не входить у список робіт, заборонених неповнолітнім.
Роботодавець зобов'язаний:
n визначити список легких робіт, після отримання
згоди лікаря, який виконує завдання служби медицини праці,
n отримати від відповідного інспектора праці затвердження списку легких робіт,
n розмістити список легких робіт в правилах трудового розпорядку або в іншому документі, якщо роботодавець не зобов’язаний до видачі правил трудового розпорядку,
n ознайомити неповнолітнього зі списком легких
робіт перед початком роботи,
n встановити тривалість та розклад робочого часу
неповнолітнього,
n перед встановленням трудових відносин отримати
від неповнолітнього заяву на працевлаштування
або про те, що він не працює у іншого роботодавця.
Приклади легких робіт:
n збирання фруктів (обмеження підйому вантажів),
n перенесення документації та офісного обладнання
(обмеження підйому вантажів),
n допоміжна офісна праця, наприклад, кур’єр,
n прибирання навколо будівель тощо.

ТРИВАЛІСТЬ ТА РОЗКЛАД

РОБОЧОГО ЧАСУ

n Роботодавець встановлює тривалість та розклад

n

n
n

n
n

робочого часу неповнолітнього, який виконує легкі роботи, приймаючи до уваги тижневу кількість
годин навчання, зумовлену програмою навчання, а
також розкладом шкільних занять неповнолітнього.
Тижнева тривалість робочого часу в період, коли відбуваються шкільні заняття не може перевищувати
12 годин.
В день, у який відбуваються шкільні заняття, тривалість робочого часу не може перевищувати 2 годин.
В період шкільних канікул тижнева тривалість робочого часу не може перевищувати 35 годин, а денна
– 7 годин.
Денна тривалість робочого часу неповнолітнього
у віці до 16 років не може перевищувати 6 годин.
Вищезазначена тривалість робочого часу зобов’язує
також у разі працевлаштування у більш ніж одного
роботодавця.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!

Якщо денна тривалість робочого часу неповнолітнього
є більшою ніж 4,5 години, роботодавець зобов'язаний ввести перерву у роботі, яка триває не менше 30
хвилин і враховується у робочий час.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ДІТЕЙ
Виконання праці або іншої прибуткової діяльності
дитиною, якій ще не виповнилось 16 років,
дозволяється виключно для суб’єктів:
n які ведуть культурну діяльність,
n художню,
n спортивну або рекламну.

Виконання праці або іншої прибуткової діяльності
вимагає попередньої згоди законного представника
або опікуна цієї дитини, а також дозволу відповідного
інспектора праці. Інспектор праці видає дозвіл
(як і відмовляє у його видачі) шляхом прийняття
адміністративного рішення.
До заяви на видачу дозволу потрібно додати:
n письмову згоду законного представника або опікуна дитини,
n думку консультаційного психологічно-педагогічного центру щодо відсутності протипоказань до виконання дитиною праці чи іншої прибуткової діяльності,
n рішення лікаря про відсутність протипоказань
до виконання дитиною праці чи іншої прибуткової
діяльності,
n думку директора школи, яку відвідує дитина
– якщо дитина підлягає шкільному обов’язку.

PАВОВА ОСНОВА
917 зі змінами).
n З
 акон від 7 вересня 1991 р. про систему освіти (ЗВ, 2017 р., поз.
n

Консультації з питань законності працевлаштування
громадян України на території Республіки Польщі
укаїнською мовою надаються в понеділок, вівторок та
середу з 16.00 до 20.00 за телефоном 22 111 35 29
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2198 зі змінами).
П
 останова міністра праці та соціальної політики від 5 грудня
2002 р. у справі випадків, в яких як виняток допускається працевлаштування неповнолітніх, які не закінчили гімназію, осіб,
яким не виповнилось 16 років, але які закінчили гімназію, а
також осіб, яким не виповнилось 16 років і які не закінчили
гімназію (ЗВ, № 214, поз. 1808).
П
 останова міністра національної освіти від 15 грудня 2010 р. у
справі практичного навчання професії (ЗВ, № 244, поз. 1626 зі
змінами).
П
 останова міністра національної освіти від 13 грудня 2016 р. у
справі професійної кваліфікації професійної освіти (ЗВ, 2016 р.,
поз. 2094).
П
 останова міністра праці та соціальної політики від 7 серпня
2014 р. у справі кваліфікації професій та спеціальностей для потреб ринку праці та її застосування (ЗВ, 2018 р., поз., 227).
П
 останова Ради міністрів від 28 травня 1996 р. у справі професійної підготовки неповнолітніх та їх винагороди (ЗВ, 2014 р.,
поз. 232).
П
 останова Ради міністрів від 24 серпня 2004 р. у справі переліку робіт заборонених для виконання неповнолітніми та умов їх
працевлаштування на деякі з цих робіт (ЗВ, 2016 р., поз. 1509).
П
 останова міністра праці та соціальної політики від 28 травня 1996 р. щодо сфери ведення документації роботодавцями у
справах, пов'язаних з трудовими відносинами, та способу ведення особових справ працівників (ЗВ, 2017 р., поз. 894).
П
 останова міністра національної освіти від 24 серпня 2017 р. у
справі практичного навчання професії (3B. з 2017 р., поз. 1644).
З акон від 14 грудня 2016 р. – «Освітнє право» (ЗВ, 2018 р., поз.
996 зі змінами).
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n Закон від 26 червня 1974 р. «Трудовий кодекс» (ЗВ, 2018 р., поз.

