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Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 

pracowników młodocianych 

W celu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, pracodawca składa 
wniosek z załączonymi dokumentami (druk do pobrania nr 1) w formie podania w organie właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.  

Do wniosku należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem:  

1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład 
w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do 
prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;  

2. Kopię świadectwa ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej 
(lub zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, ewentualnie zasadniczej szkole 
zawodowej);  

3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;  
4. Kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego 

nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu;  
5. Kopię zaświadczenia pracodawcy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS 

(w wypadku s.c. również kopię umowy spółki);  
6. Kopię świadectwa pracy (w przypadku kontynuacji kształcenia u innego pracodawcy);  
7. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;  

 
oraz dodatkowo (od WRZEŚNIA 2012) w związku z zaliczaniem dofinansowania kształcenia 
młodocianych do pomocy de minimis (art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty) na podstawie 
Rozporządzenia 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 r. Nr 53, poz. 
311) oraz  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) następujące 
dokumenty: 

8. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis  
(druk do pobrania nr 2); 

9. Informację o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 
3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). Jeżeli wnioskodawca nie podlega 
sprawozdawczości rachunkowej, powinien złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozda-
wczości zgodnie z ww. ustawą (druk do pobrania nr 4);.  

10. Wszystkich zaświadczeń (kopie) 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  (druk oświadczenia  do pobrania nr 3).   

Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje, iż pomoc de minimis nie może 
być pracodawcy udzielona. 

Wydanie decyzji administracyjnej oraz przekazanie dofinansowania. 

Z dniem 1 września 2012 r. weszła w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany 
w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana zostanie struktura szkolnictwa 
zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole 
zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich 
szkół zawodowych - wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. 
Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie z którym,  edukacja w szkole 
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ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty 
w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej 
szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, 
bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych 
szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.  

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę 
w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie (art. 70b ust. 2 ustawy 
o systemie oświaty) w wysokości:   

Okres/tryb nauki Wysokość dofinansowania 

Nauka zawodu o okresie 
kształcenia 24 m-ce 

4.587 zł   
(wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.) 

Nauka zawodu o okresie 
kształcenia 36  m-cy 

8.081,00 zł 

Przyuczenie do 
wykonywania określonej 

pracy 

254,00 zł  
(za każdy pełny miesiąc kształcenia ) 

 Pomoc de minimis. 

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie 
kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis 
udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 
15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 
28.12.2006, str. 5). Przepis ten zacznie obowiązuje w odniesieniu do dofinansowania kształcenia 
młodocianych od 01.09.2012 r.  

Z zapisu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecnie: art. 107 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.), wynika, istota 
pomocy publicznej, którą można określić jako wszelką pomoc przyznawaną przez Państwo 
Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi 
zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych 
towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową 
między Państwami Członkowskimi. 

Przepisy wspólnotowe dopuszczają udzielanie pomocy, która ze względu na niewielką wartość nie 
wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi i (lub) nie grozi zakłóceniem 
konkurencji. Jest to tzw. pomoc de minimis. Jest to pomoc, która nie jest obarczona mniejszymi 
obwarowaniami. 

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, wyróżnia pojęcie pomocy de 
minimis oraz pojęcie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Zgodnie z zapisem art. 2 pkt 
10 w/w ustawy, pomocą de minimis jest inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
pomoc spełniającą przesłanki określone we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej 
dotyczących pomocy de minimis innej niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Z kolei 
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oznacza pomoc spełniającą przesłanki określone w 
przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących odpowiednio pomocy de minimis w rolnictwie lub 
pomocy de minimis w rybołówstwie. Przy obliczaniu pomocy de minimis nie wlicza się pomocy 
publicznej udzielonej w ramach programu pomocowego, pomocy indywidualnej oraz pomocy 
indywidualnej na restrukturyzację, zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z art. 88 Traktatu WE, 
pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych, a także pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie. 

http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.322168:part=a87u1:ver=0&full=1
http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.322168:part=a107&full=1
http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.562547:part=a2p10&full=1
http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.562547:part=a2p10&full=1
http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.562547:part=a88&full=1
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Zasady udzielania pomocy de minimis określone zostały w przepisach rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 236, poz. 1562). Nie każdy podmiot może ubiegać 
się o dofinansowanie w ramach pomocy de minimis. Przez beneficjenta pomocy de minimis należy 
rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu 
państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. 

Z pomocy de minimis nie mogą korzystać podmioty znajdujące się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej. 

Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu. Pomoc może być 
udzielana przedsiębiorcy: 

1) przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą na projekt 
realizowany w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym, w formie 
bezzwrotnego dofinansowania; 
2) przez beneficjenta na przedsięwzięcie w ramach projektu realizowanego w województwie objętym 
danym regionalnym programem operacyjnym, w szczególności w formie: 
a) bezzwrotnego dofinansowania, 
b) dokapitalizowania, 
c) nieodpłatnego użyczenia aktywów wytworzonych lub zakupionych w ramach realizacji projektu, 
d) oddania aktywów wytworzonych lub zakupionych w ramach realizacji projektu do korzystania na 
warunkach korzystniejszych niż rynkowe. 

Korzystanie z pomocy de minimis obwarowane jest limitem kwotowym ogólna kwota pomocy de 
minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza 200 tys. EURO w dowolnie 
ustalonym okresie trzech lat budżetowych. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu 
podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego przez dowolny okres 
trzech lat budżetowych nie może przekroczyć 100 tys. EURO. Pułapy te stosuje się bez względu na 
formę i cel pomocy de minimis, a także bez względu na to czy pomoc przyznana państwu 
członkowskiemu, jest w całości czy w części finansowana z zasobów Wspólnoty. Z powołanego 
zapisu wynika, że podczas obliczania przyznanej już kwoty pomocy de minimis, należy wziąć pod 
uwagę trzy kolejne lata budżetowe – a więc rok, w którym przyznawana jest pomoc oraz dwa 
poprzednie lata budżetowe (od 1 stycznia do 31 grudnia). 

Sprawy dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych w gminie 

Leśnica  prowadzi i informacji udziela:  

Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy ul. Nad Wodą 15 

Tel 77-4048315, fax 77-4048316 

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku 

Druki do pobrania: 

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.  

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz 

z instrukcją. 

3. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis. 

4. Oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). 

5. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.  

http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.889342&full=1
http://cu.um.bialystok.pl/pages/download.html?guid=A65AD0BA-3D2A-5ACE-60C8-BE43235C11ED&file=druk_nr_4_zgloszenie_zawarcia_umowy_1.doc
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Wniosek można złożyć: 

 listownie - na podany wyżej adres 

 osobiście – preferowany sposób umożliwiający wstępną weryfikację dokumentów 

Termin składania dokumentów 

Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od  dnia zdania przez młodocianego egzaminu, zgodnie 
z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. 

Dodatkowo, zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.), 
w związku z art. 195 § 1 Kodeksu pracy, o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania 
zawodowego, pracodawca zawiadamia Burmistrza właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę 
rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika (druk do pobrania nr 5). 

Czas załatwiania 

Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 § 3 KPA. Przekazanie dofinansowania 
przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na 
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 
pośrednictwem kierownika GZO w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Akty prawne dotyczące sprawy 

1. Znowelizowany art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie MENiS z dnia. 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 988 z późn. zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 7), 

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

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późn. 

zm.), 

5. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), 

6. 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 r. Nr 

53, poz. 311), 

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

publicznej (Dz.U. 2004, Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.). 

 


