
INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJ ĄCYCH   MŁODOCIANYCH 
PRACOWNIKÓW 

Zgodnie z art. 70b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.                   
(Dz. U. 2004 nr 256, poz., 2572 ze zmianami), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi 
pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje 
dofinansowanie kosztów  kształcenia, jeżeli spełniają oni określone w ustawie warunki:  

- pracodawca/ osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba 
zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania 
zawodowego młodocianych ,  

- młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej 
pracy i zdał egzamin.  

Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego wynosi: 

1. W przypadku nauki zawodu: 

 -    4.587 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące 

 -    7.645 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy 

2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 240 zł. Za każdy 
pełny miesiąc kształcenia 

Pracodawca składa wniosek do Wójta Gminy Mszana (właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania młodocianego pracownika) o dofinansowanie w terminie 3 miesięcy od 
ukończenia przez młodocianego przygotowania zawodowego, dołączając kopie dokumentów 
potwierdzających posiadane przez pracodawcę kwalifikacje, umowę o pracę w celu 
przygotowania zawodowego oraz dokumentów potwierdzających zdanie przez młodocianego 
egzaminu. ( Zał. nr 1 ) 

Młodociani pracownicy to, zgodnie z ustawą - Kodeks Pracy, młodzież w wieku 16-18 
lat, podlegająca (zgodnie z ustawą o systemie oświaty) obowiązkowi szkolnemu lub 
obowiązkowi nauki.  

Przygotowanie zawodowe pracodawcy jest sposobem realizacji tego obowiązku. 
Przygotowanie to odbywa się przez naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy.  

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 
pracowników odbywać się będzie w ramach dotacji celowej dla gmin na zadania własne z 
budżetu państwa. Związane jest to z likwidacją od 2004r. ulg podatkowych tzw. "ulg 
uczniowskich" dla pracodawców za wykształcenie młodocianych pracowników w ramach 
przygotowania zawodowego. Dofinansowanie obejmuje pracodawców, którzy zawarli umowy 
o pracę w celu przygotowania zawodowego po dniu 31 grudnia 2003r. oraz pracodawców, 
którzy zawarli umowy przed dniem 1 stycznia 2004r., ale kształcenie rozpoczęto w roku 
szkolnym 2004/2005. 

              Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie 
Urzędu Gminy Mszana, o zawarciu umów z młodocianymi pracownikami, co umożliwi 
zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia. Należy wypełnić i dostarczyć 
załączony druk zawiadomienia o  zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem (Zał. nr 2). 



           Zał. Nr 1 
 
/pieczęć pracodawcy/       .................................................... 
          (miejscowość, data) 
       
 
 
 
        WÓJT GMINY MSZANA  
                                                                                               44-325 Mszana 
                                                                                               ul. 1 Maja 81  

 

 

W N I O S E K 
o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie 
art.70b z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 
256 poz.2572 ze zmianami) 
 
Pracodawca: imię i nazwisko ________________________________ 

  nazwa zakładu  ________________________________________________________ 

  adres siedziby ________________________________________________tel._______ 

 
Rachunek bankowy, na który należy dokonać płatności: 
____________________________________________________ 
 
Nazwa/y dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia przygotowania 
zawodowego (poświadczone kopie w załączeniu): 

a) _____________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________ 

 

Umowa/y o pracę (poświadczone kopie w załączeniu) z młodocianym pracownikiem w celu 
przygotowania zawodowego: 

a) _________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________ 

 

Pracownik młodociany: _________________________________________ 
     imię i nazwisko 
   ___________________________________________________ 
     adres 
zawód___________________________________ cykl kształcenia:     - 24 miesiące  (właściwe podkreśl) 

        - 36 miesięcy 

 



  przyuczenie do wykonywania określonej pracy: - 3 miesiące 

        - 6 miesięcy 

        - ____ miesięcy  

 

Okres szkolenia pracownika młodocianego u pracodawc y ______________________ 

to jest ______ pełnych miesięcy i ukończył naukę zawodu.              /data, od – do/ 

     

Dokumenty potwierdzające ukończenie nauki zawodu przez młodocianego pracownika: 

świadectwo szkolne lub zaświadczenie, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, 

zaświadczenie o przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, (poświadczone kopie w załączeniu): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

/nazwa i numer dokumentu, przez kogo wydany/ 
 
 
Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem: 
 
 
data ______________________ podpis pracodawcy _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adnotacje urzędowe: 
 
 
 
 

Sprawdzono pod względem formalnym/merytorycznym: 
 
____________________   ________________________________ 
 /data/       /podpis/ 
 
 
 
 
 



 
Przyznana kwota finansowania _____ pełne miesiące = __________ PLN,  
     /stawka/ 

słownie: _____________________________________________________________. 
 
 
 
 
 
____________________   _______________________________ 
 /data/       /podpis/ 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
Mszana, dnia .............................. 

 
................................... 
 /pieczątka pracodawcy/ 
 
 
 

Wójt Gminy Mszana 
                                                               ul. 1 Maja 81 

                                                                   44-325 Mszana 
 

 
 

 
Zgodnie z art.3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w 

sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz.U. Nr 60 
poz.278 ze zmianami)  z a w i a d a m i a m  , że 
  
w dniu .......................... została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania 
 
zawodowego z młodocianym ........................................................................................ 
                                                         / imię i nazwisko młodocianego/ 

zam. w ........................................................................................................................... 
 
w zawodzie .................................................................................................................... 
 
na okres ............. miesięcy , od ........................................ do ....................................... 
 
Umowa została zarejestrowana w Cechu w ..................................... pod nr ................. 
 

W przypadku zmiany adresu zamieszkania młodocianego , zobowiązuję się do 
zawiadomienia Wójta Gminy Mszana. 
 
 
 
 
 

.................................................... 
                                                                                               /pieczątka i podpis pracodawcy/ 
 
 
 
 
 
 
Do wniosku załączam: 

 
1) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego. 


