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INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW SKŁĄDAJĄCYCH WNIOSKI                             
O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH 
PRACOWNIKÓW  

ZMIANY W PRZEPISACH OD 1 WRZEŚNIA 2019 r.  

Od 1 września 2019 r. zmianie uległy zapisy art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.):  

Art. 122 [Dofinansowanie kosztów kształcenia]  

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),  

– EGZAMIN CZELADNICZY PRZEPROWADZA IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH  

b)  w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u 
pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;  

-EGZAMIN ZAWODOWY PRZEPROWADZA OKRĘGOWA KOMISJA 
EGZAMINACYJNA,  

3)  młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał 
egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.  

   

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.  
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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  

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 
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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).  

(Zgodnie z art. 3 Pomoc de minimis w rozumieniu art.3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 109 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej  

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu 
przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.  

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu 
przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu 
towarów nie może przekroczyć 100000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.  

Pomoc de minimis uznaje się za przyznaną w dniu, w którym przedsiębiorstwo uzyskuje prawo 
otrzymania takiej pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym, 
niezależnie od terminu wypłacenia pomocy de minimis temu przedsiębiorstwu.  

Pułapy stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis, a także bez względu na to, 
czy pomoc przyznana przez państwo członkowskie jest w całości lub częściowo finansowana z 
zasobów Unii. Okres trzech lat podatkowych ustala się przez odniesienie do lat obrotowych 
stosowanych przez przedsiębiorstwo w danym państwie członkowskim.  

Do celów stosowania pułapów określonych w ust. 2 pomoc wyraża się jako dotację pieniężną. 
Wszystkie podane wartości są wartościami brutto, czyli nie uwzględniają potrąceń z tytułu 
podatków ani innych opłat. W przypadku gdy pomoc przyznawana jest w formie innej niż 
dotacja, kwotę pomocy stanowi ekwiwalent dotacji brutto pomocy.)  

   

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267) określa:  

Art. 2 [Pojęcie rzemiosła]  

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.  
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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.  

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

Art. 3 [Dowody kwalifikacji zawodowych]  

5. Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle 
obowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami jednej z 
organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1  tj. CECHY   i 3 tj. IZBY 
RZEMIEŚLNICZE.  

   

UWAGA! Fakt nie zrzeszania się w CECHU nie oznacza, że pracodawca nie jest 
rzemieślnikiem.  

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i 
ich wynagradzania z dnia 28 maja 1996 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010) określa:  

Rozdział 2. Nauka zawodu.  

§ 11 [Egzamin]  

1. Wiedza i umiejętności nabyte przez młodocianego podczas nauki zawodu są sprawdzane w 
trakcie egzaminu.  

2. Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem dokształcający się w 
branżowej szkole I stopnia zdaje egzamin zawodowy, zgodnie z przepisami rozdziału 3b 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481).  

3. Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem dokształcający się u 
pracodawcy albo na turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych organizowanym 
przez centrum kształcenia zawodowego lub szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe zdaje 
egzamin eksternistyczny zawodowy, przeprowadzany przez okręgową komisję 
egzaminacyjną, zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty.  

4. Młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin 
kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb 
rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu 
mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje 
egzaminacyjne izb rzemieślniczych.  
Rozdział 3. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy.  

 § 16 [Egzamin]  

1. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym.  
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2. Młodociani zatrudnieni u pracodawców niebędących rzemieślnikami składają egzamin,               
o którym mowa w ust. 1, bezpośrednio u swoich pracodawców.  

3. Młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami składają egzamin,                    
o którym mowa w ust. 1, przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, na zasadach 
określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego.  

§ 17 [Zaświadczenie]  

1. Jeżeli wynik egzaminu jest pozytywny, pracodawca lub izba rzemieślnicza wydaje 
zaświadczenie stwierdzające nabycie umiejętności w wykonywaniu prac, których dotyczyło 
przyuczenie, oraz określające jego rodzaj, czas trwania i uzyskaną ocenę.  

2. W razie negatywnego wyniku egzaminu pracodawca, a w odniesieniu do pracodawcy 
będącego rzemieślnikiem - izba rzemieślnicza ustala, na jaki okres należy przedłużyć 
przyuczenie do wykonywania określonej pracy, z tym jednak, że okres ten nie może 
przekroczyć 3 miesięcy.  

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe forma 
zdanego egzaminu decyduje o dofinansowaniu.  

 Istotne, aby młodociany zdał egzamin przed ODPOWIEDNIĄ KOMISJĄ:  
• w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem młodociany zdaje 
egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej,  
• w przypadku pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem młodociany zdaje 
egzamin zawodowy przed okręgową komisją egzaminacyjną.  

Nie spełnienie warunków ww. określonych w art. 122 ustawy Prawo oświatowe 
skutkować będzie odmową przyznania dofinansowania.    
 


