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Doﬁnansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników
INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW
Doﬁnansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z późn.zm.),
pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje
doﬁnansowanie kosztów kształcenia, jeśli spełniają warunki:
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),
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 kwoty doﬁnansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wynosi:
Tryb nauki

Wysokość doﬁnansowania

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, 00 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

do 254,00 zł

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 ustawy Prawo oświatowe

do 10 000,00 zł

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%.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Lutomiersk,
Plac Jana Pawła II 11,
95-083 Lutomiersk

Wymagane dokumenty
Wniosek o doﬁnansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania
przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich
wynagradzania wraz z załącznikami:
Załączniki do wniosku:
1. Kopia umowy o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
2. Kopia świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy - dotyczy przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania
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przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.
3. Kopia świadectwa pracy potwierdzającego krótszy okres kształcenia młodocianego pracownika.
4. Kopia dokumentu potwierdzającego datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika (dyplom lub
świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej
pracy albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu).
5. Potwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego (świadectwo,
zaświadczenie).
6. Kopię świadectwa ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
7. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo
osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwaliﬁkacje zawodowe i pedagogiczne wymagane do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia
pedagogiczne).
8. Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie osoby u pracodawcy w celu prowadzenia przygotowania zawodowego
młodocianego pracownika lub pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy – dotyczy przypadku,
kiedy przygotowanie zawodowe prowadzi inna osoba niż pracodawca.
9. W przypadku miejsca zamieszkania młodocianego pracownika na terenie gminy Lutomiersk innego niż miejsce
zameldowania – oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania młodocianego pracownika na terenie gminy
Lutomiersk z zamiarem stałego pobytu.
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
11. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc,
oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
12. 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.
13. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.
14. Oświadczenie o poniesionych kosztach kształcenia.
Informacje dotyczące wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis:
- doﬁnansowanie otrzymane z OHP po 30.06.2014 r. stanowi pomoc de minimis i nie należy go wykazywać w części D
formularza (w tabeli na stronie 5). Jeżeli tabela pozostaje pusta, nie wypełnia się również pkt 1-8 na str. 6.
Uwierzytelnione kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą ,,potwierdzam za zgodność z oryginałem”, datą,
podpisem i pieczątką pracodawcy.
DOSTĘP DLA PRACODAWCÓW DO INFORMACJI O UDZIELONEJ
POMOCY DE MINIMIS
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił ogólnopolski portal informacji o udzielonej pomocy publicznej. Każdy
podmiot, który otrzymał pomoc publiczną może za pośrednictwem strony internetowej https://sudop.uokik.gov.pl sprawdzić,
jaka pomoc została udzielona w określonym czasie.
Zgodnie z art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy zaświadczeń
o pomocy de minimis, jakie 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.
Podmiot udzielający pomocy de minimis, zgodnie z art. 6 ust. 3 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), jest zobowiązany do sprawdzenia, czy udzielana pomoc nie spowoduje u beneﬁcjenta przekroczenia
obowiązujących limitów oraz zasad kumulacji pomocy publicznej.
Jak zastrzega UOKIK, wydruki danych o otrzymanej przez beneﬁcjenta pomocy de minimis mają charakter wyłącznie
informacyjny.
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