
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH 

PRACOWNIKÓW 

 

              Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu 

przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania 

określonej pracy i zdaniu przez młodocianego stosownego egzaminu, mogą otrzymać 

dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z art. 122 ustawy        

z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910) 

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków 

Funduszu Pracy. 

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wynosi: 

1) w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli 

okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się            

w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)                  do  8 081 zł 

2) przyuczenie do wykonywania określonej pracy    

za każdy pełny miesiąc kształcenia                                              do    254 zł 

Od 1 września 2019 roku w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 

46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego 

pracownika, o którym mowa w art. 122 ust.2 pkt 1 Prawa oświatowego wynosi do 10 000 zł. 

Prognoza zapotrzebowania na pracowników  w zawodach szkolnictwa branżowego, o której 

mowa w art. 46b ust.1 Prawa oświatowego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 

ogłasza, co roku w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor polski”. 

 

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w 

którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. 

 

Termin składania dokumentów 

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się                     

w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika stosownego egzaminu. 

 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, składa się 

dla każdego młodocianego oddzielnie wraz z załącznikami, 

2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem: 

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia 

kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę 

prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy, 

• kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie                

w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy, 

• kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania 

zawodowego,  

• kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, 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, 



• kopie świadectwa pracy, w przypadku kiedy młodociany realizował krótszy okres 

przygotowania lub w przypadku gdy młodociany pracownik realizował przygotowanie 

u kilku pracodawców, 

• aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej 

działalności prowadzonej przez pracodawcę, 

• kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności                  

w przypadku spółek. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został 

złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się                                 

o dofinansowanie, 

• pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę, 

• inne dokumenty/ informacje na prośbę organu przyznającego dofinansowanie 

pozwalające ustalić rzeczywisty czas trwania i warunki przygotowania zawodowego 

młodocianego pracownika. 

 

Pomoc de minimis 

1. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami 

określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 

(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.     

s. 9).  (oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego 

roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą 

udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro ( 100 000 euro    

w sektorze transportu drogowego). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia 

potrąceń z tytułu podatków bezpośrednich. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy 

i jej cel. 

 

Zgodnie z art. 37 ust 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zm.) podmiot ubiegający 

się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu 

pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. 

 

W związku z powyższym razem z wnioskiem o dofinansowanie kształcenia młodocianego 

pracownika każdy wnioskodawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

1) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 

2) zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega 

się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzednich lat, albo oświadczenia o wielkości 

pomocy de minimis w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy 

w tym okresie. 

 

2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 

w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem      

COVID-19 ( Dz. U. z 2020, poz. 2112) podmiot ubiegający się o pomoc publiczną w związku 

z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia 

epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie naruszył 

ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w ust.1. 

 



3. Uprawnienie pracodawcy do dofinansowania kształcenia młodocianego pracownika 

związane jest z łącznym spełnianiem przesłanek określonych w art. 122 Prawo oświatowe, 

przepisów dotyczących pomocy de minimis oraz przepisów w związku z przeciwdziałaniem 

sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. 

4. Wszystkie kopie powinny być potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem 

(potwierdzenie winno zawierać pieczątkę pracodawcy, jego czytelny podpis oraz datę 

dokonania potwierdzenia) 

 

Forma przyznania dofinansowania 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi 

zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie 

decyzji administracyjnej. 

 

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem 

 O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy 

Lipnica Murowana, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Lipnica 

Murowana, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą 

właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na 

dofinansowanie kształcenia ( §3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.           

w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania - Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2010  z późn. zm.) 

 

Dofinansowanie w przypadku rozwiązania umowy z młodocianym 

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn 

niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie 

umowy o prace w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą 

kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby 

miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu 

pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana 

z winy pracodawcy. 

 

Miejsce załatwienia sprawy 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lipnicy Murowanej, 32- 724 Lipnica Murowana 59 

UWAGA 

Od 1 września 2019 roku zmieniły się przepisy regulujące kwestie dotyczące dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

 
I. Spełnienie warunku zdania przez młodocianego pracownika egzaminu – status pracodawcy         

a właściwy egzamin ( art.122 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U.        

z 2020 r., poz. 910) 

• w przypadku młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego         

u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art.. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U.                  

z  2018 r.  poz. 1267) - egzamin przeprowadza Izba Rzemieślnicza/Cech, 

• w przypadku młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego         

u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy – egzamin przeprowadza 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, 

• młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin 

przed właściwą Komisją. 



Pracodawca rzemieślnik  to: 

1) osoba fizyczna wykonująca zawodowo działalność gospodarczą, z wykorzystaniem jej 

zawodowych kwalifikacji i jej pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, 

małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub  

2) osoby fizyczne -wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich 

wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie 

warunki określone w pkt 1, a ponadto posiadają kwalifikacje wymagane do 

prowadzenia przygotowania zawodowego – kształci młodocianego pracownika, który 

zdaje egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej/Cechu. 

 

Pracodawca nie będący rzemieślnikiem w przypadku kiedy, zatrudnia osobę prowadzącą 

zakład w imieniu pracodawcy albo zatrudnia osobę, która jest instruktorem i posiada 

kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, 

kształci  młodocianego pracownika, który zdaje egzamin zawodowy przed Okręgową 

Komisją Egzaminacyjną. 

 

O DOFINANSOWANIU KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO 

PRACOWNIKA DECYDUJE ZDANIE EGZAMINU PRZEZ MŁODOCIANEGO 

PRZED WŁAŚCIWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ, ZGODNIE Z WW. 

PRZEPISAMI. 

 

II. Usystematyzowanie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych instruktorów 

praktycznej nauki zawodu  

 

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu muszą posiadać: 

1) ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego 

program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego 

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391) i zatwierdzony przez kuratora 

oświaty lub 

 

2) ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora 

oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i 

metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub 

 

3) ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do 

pełnienia instruktora praktycznej nauki zawodu, lub 

 

4) w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku ,orskim lub śródlądowym 

– ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem 

przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu 

morskiego, lub 

 

5) przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub 

 



6) kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w 

przepisach wydanych na podstawie art.9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela. 

 

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy 

spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1-5 posiadają ponadto: 

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do 

zawodu, którego będą nauczać i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego 

będą nauczać, oraz: 

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum 

uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub 

b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej 

lub policealnej, lub 

 

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą 

nauczać i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz: 

a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum 

technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub 

b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum 

uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub  

c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego lub 

 

3) dyplom ukończenia studiów: 

a) na kierunku odpowiednim do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni 

staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub 

b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej 

czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub 

 

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do 

zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, 

którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub 

branżowej szkoły I stopnia, lub 

 

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres 

zawodu, którego będą nauczać. 

 

III. Prognoza zawodów – wysokość dofinansowania do 10 000 zł. 

 

Prognoza zawodów obowiązuje w przypadku umów zawartych od 1 września 2019 roku. Celem 

prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego 

adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. 

Wnioski składane przez pracodawców po zakończonym przygotowaniu zawodowym będą 

dofinansowane do kwoty 10 000 zł wyłącznie dla zawodów, które zostaną ujęte w prognozie 

obowiązującej na rok, w którym została zawarta umowa z pracownikiem młodocianym. 

Warunkiem otrzymania wyższej kwoty dofinansowania jest zatem wskazanie zawodu w 

prognozie publikowanej co roku w monitorze polskim.  


