
Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania 

Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, 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 lub przyuczenie do wykonywania 

określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. 

Wysokość kwoty dofinansowania 

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. 

W przypadku, 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. 

Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 ustawy o systemie oświaty, stanowi pomoc 

de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) 

nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 

z 24.12.2013). 

Termin składania wniosku: 

Wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego 

pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego 

młodocianych i ich wynagradzania. 

 



Załączniki do wniosku: 

1. Kopia umowy o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania 

zawodowego. 

2. Kopia świadectwa pracy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania 

zawodowego. 

3. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające okres i rodzaj wykonywanego 

przygotowania zawodowego młodocianego pracownika w danym zawodzie, 

okoliczności i podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy, z zastrzeżeniem czy 

umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn 

niezawinionych przez pracodawcę. 

4. Kopia świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy - dotyczy przypadku zmiany 

pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego młodocianego pracownika. 

5. Kopia dokumentu (wniosku młodocianego pracownika lub wniosku pracodawcy) 

potwierdzającego krótszy okres kształcenia młodocianego pracownika. 

6. 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). 

7. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum lub oryginał zaświadczenia 

o kontynuowaniu nauki w gimnazjum – dotyczy młodocianych pracowników 

uczestników OHP, zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej 

pracy. 

8. 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. 

9. 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. 

10. W przypadku, gdy pracodawcą są wspólnicy Spółki Cywilnej, do wniosku powinna 

być dołączona umowa spółki wraz z jej ewentualnymi aktualizacjami. 

11. W przypadku miejsca zamieszkania młodocianego pracownika na terenie gminy 

Sulejów innego niż miejsce zameldowania – oświadczenie potwierdzające adres 

zamieszkania młodocianego pracownika na terenie gminy Sulejów z zamiarem stałego 

pobytu. 

12. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 

13. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał 

w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, 

i oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo 

oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

14. Ksero NIP, REGON oraz Wpis do ewidencji 

15. 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. 

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

 



Miejsce składania dokumentów 

Dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres: 

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie 

ul. Targowa 20 

97-330 Sulejów 

lub złożyć osobiście w biurze  

Organ przyznający dofinansowanie 

Dofinansowanie przyznaje Burmistrz Sulejowa, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia 

warunków wynikających z art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Art. 70b (tekst jedn. 

Dz.U. z 2015, poz. 2156, z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 232); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010, Nr 244,  poz.1626); 

 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2007, Nr 59, poz. 404, z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 

z 2010, Nr 53,l poz. 311, z późn.zm.); 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. 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). 

 


