
Dofinansowanie dla pracodawców z tytułu wykształcenia młodocianych pracowników 

Opis sprawy
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektótych innych ustaw 
(Dz. U. Nr  811 z 23 czerwca 2014r. ) w art. 70b ust. 11 dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników stanowi pomoc de miminis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w Roporzadzeniu 
Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej  do pomocy de miminis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1 ) lub 
rozporządzenia 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 miminis w sektorze rolnym ( Dz.Urz. UE L 352 
z 24.12.2013r., str. 9)

Pomoc de minimis udzielana pracodawcom traktowana jest jako pomoc publiczna w rozumieniu ustawy z 
dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DZ. U. z 2007 roku 
Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

Kogo  dotyczy

Zgodnie z art.70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 
z późn. zm.) pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania 
zawodowego przysługuje od gminy właściwej  ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, 
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego 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 w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich 
wynagradzania 

Wymagane dokumenty

Zgodnie z art. 70b ust.7 pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie winien złożyć wniosek w terminie 
3 m-cy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie 
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopię umowy  o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego. 
2. Kopię dokumentu potwierdzającego datę zdania egzaminu zawodowego przez 

młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (kopia dyplomu lub kopia świadectwa 
potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy) albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu. 

3. Kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia 
zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w 
imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy. Kwalifikacje, o których mowa, określone 
są w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. 

4. Kopię dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu 
pracodawcy szkolenie. 

5. Kopię dokumenty potwierdzających krótszy okres szkolenia (np. w przypadku zmiany 
umowy, zmiany pracodawcy). 

6. Pełnomocnictwo  – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika. 
7. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawcy otrzymali w roku, w którym 

ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch  poprzedzających go lat albo oświadczenie  o wielkości 
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de 
minimis (w przypadku gdy pracodawca nigdy nie ubiegał się o pomoc de minimis). 



8. Wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy de miminis nalezy złożyć: 
             - wszystkie zaświadczenia o pomocy de miminis jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o 
pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy otrzymanej w 
tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de miminis. 
            - Formularz informacji, zgodnie z Rozporządzeniem 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 poz. 311 z póź. zm.)

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Formularz informacji winien być podpisany przez właściciela lub osobę uprawnioną do reprezentowania 
podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis.

Formularzr/wnioski do pobrania

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 
2. Zgłoszenie podpisania umowy o pracę z pracownikiem młodocianym 
3. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
4. Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się 

o pomoc de minimis 
5. Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy 
6. Oświadczenie do informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Jednostka odpowiedzialna: Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 
Włodowice, tel. 34/315 30 56, tel/ fax 34/ 31708 96

 Miejsce składania dokumentów : Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, 
tel. 34/315 30 58, tel/ fax 34/ 315 30 31

Termin załatwienia sprawy 

1. Zgodnie z art. 35 KPA - decyzja administracyjna do 1 m-ca  a w szczególnych przypadkach do 2 m-cy.

2. W przypadku braku środków płatniczych w budżecie Gminy Oświecim – do 1 miesiąca od dnia ich 
pozyskania z budżetu Wojewody Małopolskiego.  (art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 Podstawa prawna 

1. Roporzadzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 
107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  do pomocy de miminis (Dz. Urz. UE L 
352 z 24.12.2013r., str. 1 ) lub rozporządzenia 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 miminis w sektorze rolnym ( Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 9) 

2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(tekst pierwotny: Dz. U. Nr 123, poz. 1291) (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. 
zm.) 

3. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 18, poz. 99) 

4. 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 
z póź. zm.) 

5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm.) 

6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(DZ. U. Nr 205, poz. 1206) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki 
zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626).  



8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 
( Dz.U. z 2014 poz. 1543) 

 Tryb odwoławczy 
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za 
pośrednictwem Wójta Gminy Oświęcim w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Uwagi i dodatkowe informacje 
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu - do 8.081 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.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika – ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły 
zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31 grudnia 2014 r. (uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. 
rozpoczną naukę w klasach II, dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na 
dotychczasowych zasadach). Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego 
pracownika wyniesie – 4.587 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące.

Wójt Gminy Włodowice, wydając decyzję administracyjną o udzieleniu pracodawcy pomocy de minimis, 
zobowiązany jest do wnikliwej analizy dołączonych przez pracodawcę dokumentów.
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