Opoczno, dnia 4 grudnia 2019 r.

Informacja dla przedsiębiorców ubiegających się o zwrot kosztów kształcenia
młodocianego pracownika – ucznia.
Urząd Miejski w Opocznie informuje pracodawców zatrudniających młodocianych uczniów,
którzy zamierzają ubiegać się o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników-uczniów, że
dnia 3 grudnia weszły w życie zapisy ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo
oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2248).
Zgodnie z art. 3 cyt. Ustawy, w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z
2019 r. poz. 534 i 1287) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 101 dodaje się art. 101a w brzmieniu:
"Art. 101a. 1. Dofinansowanie kosztów kształcenia, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przysługuje również
pracodawcy niebędącemu rzemieślnikiem, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o
pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i
zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy
zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. Przepisy art. 122
ust. 2 i 3-11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się
odpowiednio.
2. W przypadku młodocianego pracownika, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w
zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym
przed dniem 1 września 2019 r., przeprowadzony w okresie czerwiec-lipiec 2019 r., wniosek o
dofinansowanie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie do dnia 31
grudnia 2019 r.
3. Dofinansowanie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje począwszy od roku
szkolnego 2019/2020."
Oznacza to, że do dnia 31 grudnia 2019 r. pracodawcy niebędący rzemieślnikami mogą składać
wnioski o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników, którzy w okresie czerwiec- lipiec
2019 r. zdali egzamin zawodowy przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

