UWAGA: WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania
zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy
i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów
kształcenia młodocianych pracowników.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków
Funduszu Pracy.
Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1148),
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r.,
poz.256),
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018r., poz. 2010 ze zm.)
4) Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z
2010r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.),
5) Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z
2017r., poz.1644),
6) Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z
2019r., poz.391),
7) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz.U. z 2018r., poz.362),
8) 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, s.1),
9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. 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 24.12.2013r., s.9),
10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53,
poz.311)
Uwaga
1. Pracodawcy na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018r., poz. 2010 ze
zm.) zostali zobowiązani do poinformowania Burmistrza Strzelec Opolskich o zawarciu umowy
o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na
terenie gminy Strzelce Opolskie, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – także
izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe, dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie
z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia 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, s.1).
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Zgodnie z art. 122 ust. 2-3 ustawy Prawo oświatowe wysokość kwoty dofinansowania kosztów
kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
a) 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;

b) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc
kształcenia,
c) 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 10 0000 zł.
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%.
W przypadku, gdy 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.
Kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne instruktorów praktycznej nauki zawodu
Instruktorzy praktycznej nauki zawodu muszą posiadać:
1) ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program
został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391),
i zatwierdzony przez kuratora oświaty, lub
2) ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty
i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10
godzin praktyki metodycznej, lub
3) ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia
funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub
4) w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia
dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub
5) przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub
6) kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).
Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych
w pkt 1-5, muszą posiadać ponadto:
1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu,
którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
oraz:
a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum
uzupełniającego lub szkoły równorzędnej, lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub
policealnej, lub
2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co
najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum
technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, lub
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum
uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
3) dyplom ukończenia studiów:
a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni
staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej
czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu,
którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia,
lub
5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres
zawodu, którego będą nauczać.
ZMIANY OD 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU
Od 1 września 2019 roku weszła w życie Ustawa z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy –
Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz.
2245). W związku z tym nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących przeprowadzania egzaminów
młodocianych pracowników po ukończeniu przez nich nauki zawodu lub przyuczenia do
wykonywania określonej pracy.
Zgodnie z art. 1 pkt. 55 zmianie ulega art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zmianami) dotyczący dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianego pracownika. Od 1 września 2019 roku obowiązuje następujący zapis:
„Art. 1 pkt 55) w art. 122:
1) - w ust. 1 pkt 2. otrzymuje brzmienie: 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 roku o rzemiośle (Dz. U. z 2018r., poz.
1267) – egzamin przeprowadza IZBA RZEMIEŚLNICZA / CECH;
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy
niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy przeprowadza OKRĘGOWA KOMISJA
EGZMINACYJNA;
- dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:
3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał
egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.
2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
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.”
UWAGA: o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianego pracownika decyduje zdanie
egzaminu przez młodocianego przed właściwą komisją egzaminacyjną, zgodnie z ww.
przepisami.
W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 6 ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz. U. z 2018r.,
poz. 1267) zawarte jest, że rzemieślnikiem jest osoba fizyczna wykonująca zawodowo działalność
gospodarczą, z wykorzystaniem jej zawodowych kwalifikacji i jej pracy własnej – jeżeli jest ona
mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcom albo średnim przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy
z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców. Rzemieślnik, niezależnie od innych wymagań
przewidzianych w tej ustawie musi być członkiem jednej z organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 3
pkt. 1 i 3 tej ustawy, tj.: cechu lub izby rzemieślniczej.
Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o rzemiośle, do rzemiosła nie zalicza się wyłącznie działalności
handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu
wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków
i fotografików.

PROGNOZA ZAWODÓW – WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO 10.000 zł
Od 1 września 2019 roku pracodawcy prowadzący naukę zawodu w zawodach wskazanych przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników
w zawodach szkolnictwa branżowego, o której mowa w art. 46b ust. 1 Prawa oświatowego otrzymają
zwiększone do 10.000 złotych dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Zwiększenie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
następuje w tych zawodach, w których występuje rzeczywiste zapotrzebowanie na pracowników na
krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
Oznacza to, że w PROGNOZIE ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH
SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA KRAJOWYM RYNKU PRACY ujęto zawody, w których
wysokość kwoty dofinansowania jednego młodocianego pracownika, który rozpoczął naukę zawodu
od roku szkolnego 2019/2020, wynosi do 10.000 złotych, o ile zawód ten jest nauczany na poziomie
branżowej szkoły I stopnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego
2019 roku w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego, o której mowa
w art. 46b ust. 1 Prawa oświatowego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w
drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
w terminie do dnia 1 lutego danego roku.
• Obwieszczenie MEN z dnia 22 marca 2019r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na
pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
(M.P. z 2019r., poz.276) – dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu
od roku szkolnego 2019/2020;
• Obwieszczenie MEN z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na
pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
(M.P. z 2020r., poz.106) – dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu
od roku szkolnego 2020/2021;
Forma załatwienia sprawy
Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy
o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie gminy
Strzelce Opolskie.
Termin i miejsce składania wniosku o dofinansowanie
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika pracodawca składa
w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie
z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Po upływie ww. terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.
2. Wniosek zgodnie z załączonym wzorem należy złożyć w sekretariacie Gminnego Zarządu Obsługi
Jednostek w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Wałowa 5
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 35 § 3 KPA – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno
nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postepowania, zaś w postępowaniu odwoławczym –
w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za
pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłaty
Nie pobiera się.
Załączniki do pobrania
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
2. Oświadczenie o otrzymanej / nie otrzymanej pomocy w odniesieniu do młodocianego pracownika,
którego wniosek dotyczy.
3. Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minims
5. Zawiadomienie o zawarciu umowy

