15.11.2019

Refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzen mlodocianych pracownikow

Refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń
młodocianych pracowników
Departament Rynku Pracy MRPiPS Data publikacji: 28.04.2014 Data modyfikacji:
10.10.2019
Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania
zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.
O refundację wynagrodzeń młodocianych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych
wynagrodzeń może się ubiegać pracodawca, który zamierza zatrudnić młodocianych,
jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1. chce zatrudnić ich w zawodach określonych w wykazie zawodów ogłaszanym w
wojewódzkim dzienniku urzędowym,
2. spełnia warunki (pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub
osoba u niego zatrudniona) do prowadzenia przygotowania zawodowego w
zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach
regulujących odbywanie przygotowania zawodowego.
Wniosek o zawarcie umowy dotyczącej refundowania pracodawcy kosztów
wynagrodzeń i opłacanych od nich składek z tytułu zatrudniania pracowników
młodocianych powinien być złożony w Wojewódzkiej Komendzie OHP właściwej ze
względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego.
Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w
formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca
pracodawców może złożyć w Centrum Edukacji I Pracy Młodzieży w terminie od 1
stycznia do 15 listopada każdego roku. Natomiast wniosek o zawarcie umowy
dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, może być
składany w innych terminach ogłaszanych przez centrum edukacji w jego siedzibie.
Pracodawca otrzymujący refundację musi zobowiązać się do zatrudniania na podstawie
umowy o pracę wszystkich młodocianych finansowanych z Funduszu Pracy przez 6
miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego.
Wzory wniosków kierowanych do centrum edukacji oraz umowy o refundację zostały
zamieszczone w załącznikach do rozporządzenia w sprawie refundowania ze środków
Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.
Przepisy określają ścisłe limity w zakresie liczby młodocianych, którzy mogą być objęci
refundacją. I tak, wniosek o zawarcie umowy może dotyczyć:
1. nie więcej niż trzech młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie
młodocianych,
2. młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych
pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandy...

1/2

15.11.2019

Refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzen mlodocianych pracownikow

niebędących młodocianymi.
Wysokość refundacji jest określona w przepisach. Zwrot środków na jednego
pracownika młodocianego nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia
młodocianego ustalonego w przepisach oraz opłacanych od tego wynagrodzenia
składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracodawcę.
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w
stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego
miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokości tego wynagrodzenia.
Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne.
• w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia,
• w drugim roku nauki nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia,
• w trzecim roku nauki nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy stawka jest równa kwocie
wypłacanej pracownikowi młodocianemu uczącemu się w pierwszej klasie nauki
zawodu.
Młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego pozostają w stosunku
pracy,. Obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym,
chorobowemu i wypadkowemu. Pracodawca opłaca również składkę na ubezpieczenie
wypadkowe.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z
późn. zm.) – art. 190, art. 191
• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) – art. 12 ust. 6 – 6a
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w
sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych
młodocianym pracownikom (Dz.U. z 2014 r. poz. 865)
• rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich
wynagradzania (Dz. U. z 2019 r., poz. 1636)
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