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Nazwa usługi:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wymagane dokumenty:
Kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
• umowy o pracę z młodocianym,
• świadectwa pracy (w przypadku rozwiązania umowy o pracę z młodocianym),
• dokumentów potwierdzających kwalifikacje instruktorów nauki zawodu,
• dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego,
• świadectwa/zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego dokształcania
teoretycznego,
• zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wnioskodawcy,
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Miejsce złożenia wniosku:
• Sekretariat Urzędu Miejskiego (pokój Nr 22); Kalety, Żwirki i Wigury 2
Opłaty:
• brak
Termin sposób załatwienia:
• Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli
umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przyznawane jest na podstawie decyzji
administracyjnej.
• Termin rozpatrzenia sprawy - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie
skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Podstawa Prawna:
• art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.),
• Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860),
• Rozporządzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.
z 2010 r. Nr 244 poz. 1626),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278, z późn. zm.),
• rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
z 24.12.2013, str. 1).
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kalety w terminie 14
dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:
Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dofinansowanie kosztów
kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego, 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 lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy
i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta Kalety,
pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta Kalety niezwłocznie po jej podpisaniu.
Umożliwi to zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy traktować, jako pomoc de minimis
udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z
dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
Formularze i wnioski do pobrania:
•
•
•
•

wniosek o dofinansowanie,
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis,
bądź oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

