
 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ON-LINE prowadzone przez Piotra Ciszewskiego 

 
Temat szkolenia on-line: 
 

DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH 

W 2022 ROKU – 
 

- ZMIANY W EGZAMINACH I POMOC DE MINIMIS 
 

 

Termin szkolenia on-line:  
 

27 stycznia 2022 r., godz. 9.00 – 14.00 
 

Zakres szkolenia: 

I. ISTOTNE ZMIANY W ZAKRESIE EGZAMINÓW MŁODOCIANYCH - ZATRUDNIONYCH U 

PRACODAWCÓW PO 1 WRZEŚNIA 2019 R. 
 

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA PRACODAWCOM KOSZTÓW 

KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2022 ROKU. 
 

III. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW I WYDAWANIE DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH 

DOFINANSOWANIE I ODMOWNYCH. 
 

IV. ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW O POMOCY DE MINIMIS - PRZY UDZIELANIU 

DOFINANSOWANIA. 
 

Adresaci szkolenia: 

1) Skarbnicy i sekretarze miast i gmin; 

2) Pracownicy oświatowi urzędów gmin i miast oraz gminnych jednostek obsługi oświaty – 

zajmujący się przyznawaniem pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników.  
 

Szczegółowy program szkolenia: 

I. ISTOTNE ZMIANY W ZAKRESIE EGZAMINÓW MŁODOCIANYCH - ZATRUDNIONYCH U 

PRACODAWCÓW PO 1 WRZEŚNIA 2019 R 

1. Skutki zmiany Prawa oświatowego w zakresie egzaminów zdawanych przez młodocianych 

zatrudnionych od 1.09.2019 r. i później – dla uzyskania dofinansowania w 2022 roku.  

2. Rodzaje egzaminów młodocianego pracownika i miejsce ich zdawania – uprawniające 

pracodawców do dofinansowania w 2022 r. 

3. Konieczność zdawania egzaminu czeladniczego w izbie rzemieślniczej – w przypadku 

kształcenia młodocianego przez rzemieślnika. 

4. Katalog zawodów rzemieślniczych i warunki uzyskiwania statusu rzemieślnika - zmiana definicji 

rzemieślnika wprowadzona od 1 stycznia 2020 r. 

5. Zasady sprawdzania przez organ statusu rzemieślnika i prawidłowego egzaminu zdanego 

przez młodocianego pracownika. 

6. Aktualne orzecznictwo sadów administracyjnych w zakresie poprawności zdawanych 

egzaminów – dla uzyskania prawa do dofinansowania. 
 

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA PRACODAWCOM KOSZTÓW 

KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2022 ROKU: 

1. Katalog pracodawców i warunki uprawniające ich do otrzymania dofinansowania.  



 

 

2. Rodzaje przygotowania zawodowego młodocianych – cechy praktycznej nauki zawodu i 

przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 

3. Wymagane kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu - zasady ich dokumentowania i 

sprawdzania przez gminę. 

4. Liczenie okresu zatrudnienia, urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych młodocianych na 

podstawie Kodeksu pracy – ich wpływ na okres i kwotę dofinansowania. 

5. Problem zdania egzaminu przed ukończeniem zatrudnienia młodocianego w celu 

praktycznej nauki zawodu. 

6. Ukończenie przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu sprawdzającego 

przez młodocianego - uprawniające pracodawcę do dofinansowania. 

7. Wysokości kwot przyznawanego dofinansowania i ich przeliczanie - w zależności od okresu 

kształcenia i sposobu realizacji przygotowania zawodowego. 

8. Zawody uprawniające i zasady przyznawania zwiększonego dofinansowania (10.000 zł) – 

w 2022 roku.  

9. Zasady ustalania dofinansowania w razie zmiany pracodawcy przez młodocianego pracownika - 

w trakcie przygotowania zawodowego. 
 

III. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW I WYDAWANIE DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH 

DOFINANSOWANIE I ODMOWNYCH: 

1. Treść wniosku pracodawcy o dofinansowanie i wymaganych załączników oraz termin jego 

złożenia – przedstawienie wzoru wniosku. 

2. Procedura weryfikowania wniosków i załączników przez organ – w razie ich niezgodności z 

prawem lub niespójności. 

3. Tryb przeprowadzania postepowania administracyjnego w sprawie przyznania dofinansowania. 

4. Wezwania, pisma, protokoły, informacje i zawiadomienia – stosowane wobec strony 

postepowania lub świadków – przedstawienie wzorów tych dokumentów. 

5. Zasady i tryb wydawania decyzji administracyjnych: przyznających i odmownych oraz 

zmieniających. 

6. Obowiązkowe elementy i treść decyzji przyznających, odmownych i zmieniających – 

przedstawienie wzorów decyzji. 

7. Procedura uzyskiwania środków Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów dokształcania 

młodocianych pracowników. 
 

IV. ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW O POMOCY DE MINIMIS - PRZY UDZIELANIU 

DOFINANSOWANIA: 

1. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de  minimis. 

2. Unijne warunki dopuszczalności pomocy de minimis (dla przedsiębiorców) i pomocy de minimis 

w rolnictwie. 

3. Sprawdzanie dopuszczalności pomocy de minimis – postępowanie organu w przypadku 

niespełniania warunków przez przedsiębiorcę. 

4. Rodzaje dokumentów składanych przez pracodawców w ramach pomocy de minimis i sposoby 

ich sprawdzania przez organ przyznający dofinansowanie. 

5. Analiza i weryfikowanie składanego formularza informacji przedsiębiorcy i zaświadczeń o 

pomocy de minimis. 

6. Postępowanie organu w razie przekraczania limitu pomocy de minimis lub w razie uprzedniego 

otrzymania pomocy na kształcenie młodocianego. 



 

 

7. Procedura i działania organu w zakresie udzielania pomocy de minimis - wykonywane 

przy przyznawaniu dofinansowania – przedstawienie wzorów wezwań i informacji. 

8. Wydawanie zaświadczenia o pomocy de minimis i składanie sprawozdania o udzielonej 

pomocy. 
 

V. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW Z ZAKRESU 

SZKOLENIA. KONSULTACJE. 
 

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, 

wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.  

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – zawierające: 
 

1) prezentowane slajdy – szczegółowo opisujące szkolony temat (z miejscem na notatki 

Uczestnika szkolenia); 

2) akty normatywne – regulujące przedstawiane zagadnienia; 

3) wybrane, aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych; 

4) przykładowe aktualne wzory dokumentów stosowanych w praktyce: wniosek 

pracodawcy, pisma, wezwania organu, postanowienia, zawiadomienia, protokół 

przesłuchania strony postępowania, decyzje administracyjne - 

– w formie elektronicznej. 
 

Prowadzący:   

Piotr Ciszewski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.  

Były wieloletni członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz radca i członek Komisji 

Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Lublinie.  

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa dla pracowników 

samorządowych z zakresu, m.in., dofinansowania kształcenia młodocianych, dowożenia uczniów, dotacji 

oświatowych i podręcznikowej, administrowania i finansowania oświaty samorządowej, pomocy materialnej 

dla uczniów oraz dotacji pożytku publicznego.  

Autor publikacji książkowych w wydawnictwie C.H. Beck z zakresu pomocy materialnej dla uczniów i dotacji 

oświatowych dla prywatnej oświaty. 

Obecnie właściciel Kancelarii doradczo-szkoleniowej WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY 

www.wiedzasamorzadu.pl 
 

Cena:  

320 zł od jednej osoby 

(obejmuje: szkolenie on-line, konsultacje w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie 

o uczestnictwie w szkoleniu on-line) 
 

Zapisy:  

elektronicznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie 

www.wiedzasamorzadu.pl 
 

UWAGA !!!  

1) ilość miejsc ograniczona;  

2) ze względów organizacyjnych zgłoszenia oraz ewentualne późniejsze bezkosztowe anulacje 

zgłoszeń - przyjmujemy najpóźniej do 1 dnia roboczego przed szkoleniem;  

3) logowanie na szkolenie będzie możliwe jedynie z adresu email Uczestnika szkolenia – podanego 

przy zgłoszeniu. 

http://www.wiedzasamorzadu.pl/
www.wiedzasamorzadu.pl


 

 

 

AKCEPTUJĘ UDZIAŁ W SZKOLENIU PONIŻSZYCH OSÓB 
(do użytku wewnętrznego w Jednostce) 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Komórka organizacyjna Opłata za 1 
osobę 

    

    

    

Razem:    

 
 
 

................................................. 
Kierownik Jednostki 

 

 


