
Informacja dla pracodawców ubiegających się o 

dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników 
 

Zgodnie z art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148 ze 

zm.): 

 

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; 

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 2018 r. poz. 1267 i 

2245), 

  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. ©Kancelaria Sejmu s. 142/214 28.10.2019 

 

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 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. 

 

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. 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 

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. 

2. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadzącą zakład  w imieniu 

pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy, posiada  kwalifikacje do prowadzenia 

przygotowania zawodowego młodocianych. 

3. Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie  osoby prowadzącej szkolenie w imieniu 

pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy. 

4. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego. 

5. Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy. 

6. Kopia dyplomu, certyfikatu  lub świadectwa potwierdzającego  zdanie egzaminu, o którym mowa 

w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania albo 

zaświadczenie ( oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu. 

7. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności 

prowadzonej przez pracodawcę. 

8. Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku 



spółek. 

9. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę. 

10. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 

11. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega 

się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo o nieotrzymaniu takiej pomocy 

w tym okresie. 

12. Inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu przygotowania zawodowego lub 

sytuacji pracodawcy. 

13.  Oświadczenie, że pracodawca jest/nie jest rzemieślnikiem. 

 

 

 

 

Informacja dla pracodawców, którzy zamierzają 

ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia 

przygotowania zawodowego młodocianych 

pracowników 
 

 Wójt Gminy Biały Dunajec informuje pracodawców, którzy zamierzają ubiegać się 

o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - uczniów, że od 1 września 2019 

r. zmianie ulegają zapisy art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1148 ). 

 W  wyniku zmian w w/w ustawie od 1 września 2019 r. istotne będzie, aby: 

Młodociany pracownik  ukończył naukę  zawodu  i zdał: 

-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 2018 r. , poz. 1267)  - egzamin 

przeprowadza  Izba Rzemieślnicza. 

-w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy 

niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy - egzamin przeprowadza Okręgowa 

Komisja Egzaminacyjna. 

O  dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianego pracownika  decyduje zdanie egzaminu 

przez młodocianego przed właściwą komisją   egzaminacyjną  zgodnie ww. przepisami. 

 W myśl obowiązujących przepisów tj. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle (Dz.U. 

2018 poz. 1267) oraz stanowiącej załącznik do tego obwieszczenia Ustawy z dnia 22 marca 

1989 r .o rzemiośle: 

Art.2. 

1. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez: 



       1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w 

imieniu własnym i na rachunek tej osoby –jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą 

albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –Prawo przedsiębiorców, 

lub 

       2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie 

działalności gospodarczej –jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1. 

1a. (uchylony) 

2. (uchylony) 

3. (uchylony) 

4. Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności 

transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz 

działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików. 

5. (uchylony) 

6. Rzemieślnikiem jest osoba, o której mowa w ust. 1. 

 

 Informuje zarazem, że dodany w ustawie Prawo oświatowe pkt. 2a, podwyższa kwotę 

dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, które może otrzymać pracodawca.  

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 000zł. 

Prognozę, o której mowa, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza, w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do 

dnia 1 lutego danego roku. 

Obwieszczenie Ministra Edukacji w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników 

w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy dot. nauki zawodu 

rozpoczętej w roku szkolnym 2019/2020 opublikowane zostało w Monitorze Polskim z dnia 28 marca 

2019r. (M.P.2019.276 z dnia 2019.03.28). 

Zgodnie z zapisem w części I punkt 6 wymienionej prognozy: 

6. Zgodnie z art. 122 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996, z późn. zm.) wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego 

pracownika wynosi do 10 000 zł, w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych 

w prognozie. W części II prognozy ujęto zawody, w których wysokość kwoty dofinansowania jednego 

młodocianego pracownika, który rozpoczął naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020, wynosi do 

10 000 zł, o ile zawód ten jest nauczany na poziomie branżowej szkoły I stopnia zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i 

zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

branżowego (Dz. U. poz. 316). 

Dofinansowanie w wysokości do 10 000 zł, zgodnie z zapisem w części I punkt 6 wymienionej 

prognozy, należne będzie pracodawcy kształcącemu młodocianych w formie nauki zawodu w 

zawodach wymienionych w prognozie, po zdaniu przez młodocianego egzaminu. 

W przypadku pracodawcy kształcącego młodocianych w zawodach nie wymienionych w prognozie, 

dofinansowanie kosztów kształcenia za prowadzoną naukę zawodu należne będzie w wysokości 

8 081 zł za pełen okres kształcenia. 

 



 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych 

osobowych 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gminny Zespół Oświatowy,  ul. Jana Pawła 

II 312, 34-425 Biały Dunajec 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Zespole Oświatowym jest Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych, inspektor@cbi24.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody w celu weryfikacji 

wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, wydania decyzji 

administracyjnej, rozliczania ich oraz wypłaty. Podstawę prawną przetwarzania Pana/i 

danych osobowych stanowi art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia 2016/679. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące 

uprawnienia:  

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w 

przypadku gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisów prawa; 

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 

się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 



potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 

podstawy sprzeciwu; 

e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane 

dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

- zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 

danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w 

których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i 

wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w 

szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ochrony danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest 

warunkiem uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika z 

tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy, po zdaniu 

egzaminu zawodowego. 

9. Pana/i dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 


