
Informacja  

dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników w 2022 roku 

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania 

Zgodnie z art. 122  ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r.,                               

poz. 1082 z późn. zm.) 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 2020 r. poz. 2159 z późn. zm.),  

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.  

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem 

Na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich 

wynagradzania Pracodawca ma obowiązek zawiadomić o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w 

przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę 

rzemieślnika. 

Wysokość kwoty dofinansowania 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi: 
1) w przypadku nauki zawodu – do 8.081,00 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 254,00 zł za każdy pełny miesiąc 

kształcenia. 

Od 1 września 2019 r. pracodawcy prowadzący naukę zawodu w zawodach wskazanych przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach 

szkolnictwa branżowego, otrzymają zwiększone do 10.000,00 zł dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianego pracownika (art. 122 ust. 2a  w/w ustawy). Warunkiem otrzymania wyższej kwoty 

dofinansowania jest wskazanie zawodu w prognozie publikowanej co roku w monitorze polskim.  

Termin składania wniosku 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez 

młodocianego pracownika egzaminu.  

Wzór wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami do pobrania w zakładce „Wnioski i wykazy do pobrania” – 

Referat Planowania Budżetu i Finansów (poz. 12 i 13) na stronie BIP Urzędu Gminy Gzy: 

http://uggzy.bip.org.pl/pliki/uggzy/mlodociani_nowy_wzor_sierpien_2022_kopia.pdf  

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Gzy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. 

Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta - SUDOP 

https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary 
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