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KARTA USŁUG nr SP/6 
DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH 
 

PODSTAWA PRAWNA: 
 

 art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – dotyczy 
zasadniczych szkół zawodowych, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – dotyczy 
szkół branżowych, 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich 
wynagradzania, 

 Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, 

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

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis, 

 Rozporządzenie 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. 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 
1) wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego (druk nr SP/6/1), 
2) załączniki do wniosku: 

a) kopie dokumentów potwierdzających, że 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; 

b) kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe; 
c) kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego; 
d) kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika; 
e) kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w przepisach w 

sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, albo zaświadczenie (oryginał) 
potwierdzające zdanie tego egzaminu; 

f) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz 
w ciągu 2 poprzedzających do lat podatkowych albo nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (druk nr SP/6/2); 

g) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk nr SP/6/3); 
h) pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę; 
i) inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu przygotowania zawodowego lub sytuacji pracodawcy 

(np. dokument potwierdzający zmianę nazwiska pracodawcy lub młodocianego, skrócenie czasu trwania nauki 
zawodu itp.). 

UWAGA: 
Załączniki wymienione w ppkt 2 lit. f – h oraz zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu, o którym mowa w ppkt 2 lit. 
e oraz ewentualnie inne zaświadczenia wystawione na potrzeby niniejszego postępowania należy przedstawić w oryginale. 
Kopie pozostałych dokumentów pracodawca może potwierdzić za zgodność z oryginałem wystawiający dokument lub 
notariusz albo występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym 
lub doradcą podatkowym. 
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 
 
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, Drawsko Pomorskie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41, I piętro, 
pok. 210  



 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
 
Wniosek o udzielenie dofinansowania należy złożyć w terminie do 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego 
pracownika egzaminu. 
 
OPŁATA SKARBOWA:  
 
1) za wydanie decyzji – nie pobiera się, 
2) od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00zł 

(nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą 
jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 

Numer rachunku do opłaty skarbowej: 
PKO BP SA Drawsko Pomorskie 

85 1020 2847 2424 3009 0000 1402 
 
TERMIN, SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY I TRYB ODWOŁAWCZY: 
 
1) termin załatwienia sprawy: 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy, 
2) sposób załatwienia sprawy: decyzja administracyjna Burmistrza Drawska Pomorskiego,  
3) tryb odwoławczy: od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 

dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego. 
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
 
Referat Spraw Społecznych (SP) Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim ul. gen. Władysława Sikorskiego nr 41, I piętro, 
pok. 203 tel. 94 36 334 85 w. 863 lub 94 34 46 863,  e-mail: firmy@drawsko.pl   
 
KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O DOFINANSOWANIE: 
 
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), 

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. 

 
ŹRÓDŁO POCHODZENIA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE: 
 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy 
 
KWOTA DOFINANSOWANIA: 
 

Lp. Tryb przygotowania zawodowego Wysokość dofinansowania (zł) 

1. Nauka zawodu:   

 
1) przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy. Jeżeli okres kształcenia jest 
krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania oblicza się w wysokości 
proporcjonalnej do okresu kształcenia (aktualnie) 

8.081,00 

 
2) prowadzona w zawodzie wskazanym przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy 
Prawo oświatowe (rozpoczęta po 1 września 2019r.) 

10.000,00 

2. 
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc 
kształcenia) 

254,00 



 
Waloryzacja dofinansowania: 
Kwoty dofinansowania określone powyżej 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%. 

 
DODATKOWE INFORMACJE: 
 
1. Dofinansowanie przyznawane jest na kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy 

Drawsko Pomorskie. 
2. Pracodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, 

a następnie, na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, jest zobowiązany do zawiadomienia o zawarciu tej umowy wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego (druk nr SP/6/4), a w 
przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izby rzemieślniczej właściwej ze względu na siedzibę 
rzemieślnika. 

3. Od 1 września 2019r., w związku ze zmianą w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, istotne jest, aby: 

 W przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – młodociany zdał egzamin czeladniczy, 

 W przypadku pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – młodociany zdał egzamin zawodowy. 
4. Dofinansowanie przyznawane jest na 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. 

Uwaga: 
Przypomina się, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle, rzemieślnik zatrudniający 
pracowników w celu przygotowania zawodowego zobowiązany jest być członkiem cechu lub izby rzemieślniczej. 

 


