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Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników
INTRUKCJA KROK PO KROKU:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie art. 122 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:
Art. 122. 1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u
pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego
młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich
wynagradzania [1];
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy
będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3
[2] ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy
niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy [3];
3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,
zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli
okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości
proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc
kształcenia.
2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach [3] wskazanych przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b [4] ust. 1, wysokość kwoty
dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt
1, wynosi do 10 000 zł.
3. Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 i 2a 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%.
4. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych [5].
5. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn
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niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o
pracę 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.
6. Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków
określonych w ust. 1.
7. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia
zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. Do wniosku
należy dołączyć:
1) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
3) kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
8. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków
Funduszu Pracy.
9. Środki, o których mowa w ust. 8, są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu
wojewódzkiego.
10. Wojewoda otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy gminy.
11. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność
gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz. 730), 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, s. 9).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika [6] wraz z załącznikami:
● kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje wymagane do prowadzenia
kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą
zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
● kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu
pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
● kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
● kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika, a w przypadku zmiany umowy kopie
dokumentów potwierdzających krótszy okres nauki lub przyuczenia u danego pracodawcy,
● kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo
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zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
● formularz informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
● kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
● aktualny wydruk z CEIDG lub z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez
pracodawcę, dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.
Z dokumentów powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do
reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
2. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
Organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawców o uzupełnienie wniosku bądź
dokumentów pozwalających ustalić rzeczywisty czas trwania i warunki przygotowania zawodowego
młodocianego pracownika.
Pracodawcy są zobowiązani, w stosunku do każdego młodocianego pracownika, złożyć wniosek wraz
z kompletem dokumentów.

Opłaty:
Brak

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, ul. Młyńska 35
Termin odpowiedzi:
Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 § 3 KPA. Przekazanie dofinansowania
przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta
Augustowa, pracodawca jest zobowiązany zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28
maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania powiadomić
Burmistrza Miasta Augustowa.
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Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty
oraz niektówych innych ustaw.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki
zawodu.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki
zawodu.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki
zawodu.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
Rozporządzenie 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.
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim
rynku pracy

Załączniki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
Oświadczenie o pomocy de minimis
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym
Klauzula informacyjna

Sprawę prowadzi:
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie
tel. 876432319
we@urzad.augustow.pl [7]
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ZAŁĄCZNIKI
wniosek o dofinansowanie kosztow ksztalcenia mlodocianego pracownika druk.doc [8]
informacje przedstawiane przez podmiot ubiegajacy sie o pomoc de minimis formularz. .xlsx [9]
otrzymanie badz nieotrzymanie pomocy de minimis oswiadczenie.doc [10]
otrzymanie badz nieotrzymanie pomocy de minimis oswiadczenie.pdf [11]
druk zawiadomienia o zawarciu umowy z mlodocianym.doc [12]
klauzula informacyjna.doc [13]

POWRÓT [14]
Źródłowy URL: https://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-iformularzy/dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianych
Odnośniki
[1] https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-11-2019&amp;qplikid=108#P108A2
[2]
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-11-2019&amp;qplikid=2594#P2594A6
[3]
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-11-2019&amp;qplikid=4186#P4186A7
[4] https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-11-2019&amp;qplikid=4186#P4186
A211
[5] https://www.prawo.vulcan.edu.pl/skok.asp?qdatprz=06-11-2019&amp;qskok=414@P414A2,715
@P715A2,1655@P1655A2,2699@P2699A2,2800@P2800A2,3460@P3460A2,4181@P4181A2,4182@P
4182A2,4893@P4893A2,
[6] http://www.wroclaw.pl/files/edukacja/dla%20uczniow%20i%20rodzicow/02-10-WNIOSEK%20O%20
DOFINANSOWANIE.rtf
[7] mailto:we@urzad.augustow.pl
[8] https://urzad.augustow.pl/sites/default/files/sprawy/wniosek_o_dofinansowanie_kosztow_ksztalcen
ia_mlodocianego_pracownika_druk_0.doc
[9] https://urzad.augustow.pl/sites/default/files/sprawy/informacje_przedstawiane_przez_podmiot_ubi
egajacy_sie_o_pomoc_de_minimis_formularz._.xlsx
[10] https://urzad.augustow.pl/sites/default/files/sprawy/otrzymanie_badz_nieotrzymanie_pomocy_de
_minimis_oswiadczenie.doc
[11] https://urzad.augustow.pl/sites/default/files/sprawy/otrzymanie_badz_nieotrzymanie_pomocy_de
_minimis_oswiadczenie.pdf
[12] https://urzad.augustow.pl/sites/default/files/sprawy/druk_zawiadomienia_o_zawarciu_umowy_z_
mlodocianym.doc
[13] https://urzad.augustow.pl/sites/default/files/sprawy/klauzula_informacyjna.doc
[14] https://urzad.augustow.pl/javascript%3Ahistory.go%28-1%29
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