
PRACOWNICY MŁODOCIANI 

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; 

 

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 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 

r. poz. 2159), 

 

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego  

u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy; 

 

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał 

egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. 

 

Wysokość dofinansowania 

Zgodnie z art.122 ust. 2 Prawa oświatowego wysokość kwoty dofinansowania kosztów 

kształcenia jednego młodocianego pracownika przysługuje: 

 

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 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 

której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.  

 
 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 (M.P. z 

2019 r., poz. 276)- dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 

2019/2020 

 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy 

zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku 

pracy (M.P. z 2020 r., poz.106) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od 

roku szkolnego 2020/2021 

 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy 

zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku 

pracy (M.P. z 2021 r., poz.122) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od 

roku szkolnego 2021/2022 

 



Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem - Pracodawcy na 

podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 

ze zm.) zostali zobowiązani do poinformowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika  

o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

Informację o zawarciu umowy należy złożyć w Urzędzie Gminy Bukowsko 

38-505 Bukowsko 290.  

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.  

Termin realizacji sprawy - Decyzja wydawana jest do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie 

skomplikowanych do 2 miesięcy. Przekazywanie  dofinansowania przyznanego w drodze 

decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników.  

Tryb odwoławczy - Od wydanej decyzji  służy prawo wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Krośnie  za pośrednictwem  Wójta Gminy,  

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

 

 

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ, ABY OTRZYMAĆ 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO 

PRACOWNIKA 

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika 

pracodawca powinien złożyć w terminie do trzech miesięcy od dnia zdania egzaminu przez 

pracownika. Jest to termin prawa materialnego, stąd też bardzo istotne jest jego dochowanie. 

Nie istnieje bowiem możliwość jego przywrócenia w oparciu o przepisy kodeksu postępowania 

administracyjnego, a uprawnienie pracodawcy po jego upływie wygasa.  

 

Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Bukowsko – w sekretariacie urzędu (I 

piętro) lub przesłać pocztą na adres, 38-505 Bukowsko 290, tel. 134674015 wew. 58 

 

Wniosek o dofinansowanie nie podlega opłacie. 

 

Do wniosku należy przy tym dołączyć następujące dokumenty - (kopie dokumentów) 

obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji 

pracodawcy 

1. kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków odnośnie do 

kwalifikacji pracodawcy, osoby działającej w jego imieniu lub zatrudnionego 

przez niego pracownika (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia 

pedagogiczne). Jeżeli kwalifikacje spełnia osoba działająca w imieniu pracodawcy 

lub pracownik – do wniosku należy załączyć również kopie dokumentów 

potwierdzających istnienie stosunku prawnego łączącego pracodawcę i taką osobę, 

a więc np. umowę o pracę, umowę o świadczenie usług czy akt powołania; 

2. W przypadku, w którym wniosek będzie składany przez pełnomocnika, 

obligatoryjnie należy załączyć również pełnomocnictwo do reprezentowania 

pracodawcy w tej sprawie; 

3. kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu 

przygotowania zawodowego; 



4. kopię dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu 

albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego; 

5. kopię świadectwa pracy młodocianego czy też potwierdzenie realizacji przez 

młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego lub kopii 

świadectwa ze szkoły; 

6. niezbędne będzie również załączenie formularza informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc de minimis oraz zestawienie pomocy de minimis lub 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 oświadczenia  

o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia  

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. W przypadku przekroczenia limitu 

pomocy de minimis, czyli zasadniczo kwoty 200 000 euro w okresie 3 lat, 

pracodawcy nie będzie przysługiwać dalsza pomoc, w tym przypadku – w postaci 

dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 

7. informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych; 

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

działalności przez pracodawcę; 

9. kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w 

przypadku spółek; 

10. oświadczenie o braku naruszeń przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i 

zakazów, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii; 

11. inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo 

prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich 

wyjaśnienia.  

 

 


