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Opis sprawy/zadania

Kogo dotyczy

Wymagane dokumenty
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Dofinansowanie kształcenia pracowników
młodocianych
/karta usług/

Karta informacyjna
Dofinansowanie przyznaje Wójt właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania
młodocianego
pracownika
w
drodze
decyzji.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony
w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika
nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zwanych
„młodocianymi’ odbywa się przez:
 Naukę zawodu mającą na celu przygotowanie młodocianego do
pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub
czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu, która jest
organizowana u pracodawcy na zasadach ustalonych w odrębnych
przepisach, oraz dokształcanie teoretyczne
 Przyuczenie do wykonywania określonej pracy mające na celu
przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze
przyuczonego pracownika i może dotyczyć wybranych prac
związanych z nauką zawodu, których rodzaj nie wymaga odbycia
nauki zawodu.
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego
pracownika.
2. Załączniki do w/w wniosku potwierdzone za zgodność z
oryginałem:
 Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do
prowadzenia
kształcenia
zawodowego
młodocianych
pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w
imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby
prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby
zatrudnionej u pracodawcy,
 Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu
przygotowania zawodowego,
 Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał)
potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub
przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin
zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania,
 Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia
w przypadku zmiany umowy,
 Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od
formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej
działalności w przypadku spółek,
 Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc de minimis,
 Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.



Zawiadomienie w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagrodzenia,

Formularze/wnioski
do pobrania

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa - pokój nr 11
Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9
Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/

Opłaty

------------------------------------------------------------------------

Jednostka/osoba
odpowiedzialna

Samodzielne stanowisko Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa
Barbara Zgubisz-Pierog - pokój 11
email: b.zgubisz-pierog@zawoja.ug.pl
Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 111
Fax. (33) 8775-015

Miejsce składania
dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9

Termin załatwienia sprawy

Pracodawca składa wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia
pracownika młodocianego w terminie do 3 miesięcy od zdania egzaminu
przez młodocianego. Wójt Gminy wydaje decyzję o przyznaniu
dofinansowania w terminie 30 dni lub najpóźniej 60 dni. Jeśli termin
60 dni zostanie przekroczony Wójt Gminy wydaje postanowienie
o przedłużeniu terminu wydania decyzji podając przyczynę tego stanu
rzeczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2019 roku – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z
2021 roku, poz.1082 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Wójta Gminy
Zawoja w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe
informacje

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego
młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego
z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi 8 081,00 zł
przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia
jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w
wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.
W przypadku przyuczania do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł
za każdy pełny miesiąc kształcenia.
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