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Sprawa 
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia 

pracowników młodocianych 

Podstawa Prawna 

 Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 

996 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626 ze zm.). 

Miejsce załatwienia 

sprawy 

Urząd Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik, pok. Nr 12 

Jednostka 

odpowiedzialna 

Stanowisko ds. oświaty 

tel.: 784 355 159  lub 95 768 01 30 

Wymagane 

dokumenty 

I. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 

II.  Załączniki wymienione we wniosku (oryginały bądź kserokopie dokumentów 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub pracownika  

przyjmującego wniosek):  

1. Dokumenty, potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do 

prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub 

osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy. 

2. Dokument, potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego 

pracownika w imieniu pracodawcy. 

3. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego. 

4. Dyplom, świadectwo lub zaświadczenie  potwierdzające ukończenie przez młodocianego 

pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie 

egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu. 

5. Dokument, potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany 

umowy). 

6. Umowa o pracę i świadectwo pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć  

w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki). 

 

Stosownie do art. 122 ust. 11 ustawy - Prawo oświatowe, dofinansowanie stanowi  pomoc  de  

minimis  udzielaną  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w rozporządzeniu  Komisji (UE)  nr  

1407/2013  z  dnia  18  grudnia 2013  r.  w  sprawie  stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE  L  352  z  24 grudnia 

2013,  s. 1), zgodnie  z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 roku poz. 362  

z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest do przedłożenia dodatkowych dokumentów: 

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym 

ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia  

o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia  

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

- formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

zgodnie z wzorem załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                     

24.10.2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) zawierającego informacje dotyczące 

w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej     

w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, 

na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis; 

- sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości ( Dz. U z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.)  Sprawozdania 

finansowe składają tylko te podmioty które są do tego zobowiązane  

na podstawie ustawy o rachunkowości. 

Opłaty 

 

Postępowanie nie podlega opłatom. 
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Wysokość 

dofinansowania  

Pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania 

zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości: 

1)      w przypadku nauki zawodu – 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, 

z tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie 

wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia; 

2)      w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc 

kształcenia. 

 

Okres/tryb nauki Wysokość dofinansowania 

Nauka zawodu o okresie 

kształcenia trwającym 36 

miesięcy 

8081 zł 

Przyuczenie do 

wykonywania określonej 

pracy 

254 zł 

(za każdy pełny miesiąc kształcenia) 

 

Termin załatwienia 

sprawy 

Wnioski należy składać w terminie 3 miesięcy począwszy od dnia zdania przez młodocianego 

pracownika egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe. Złożenie wniosku po upływie w/w terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało 

pracodawcy. 

Decyzja wydawana jest w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych  

w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku w Urzędzie Gminy 

Tryb odwoławczy 
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie  

za pośrednictwem Wójta Gminy Bierzwnik w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Uwagi 

Dofinansowanie przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego 

pracownika. 

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010); 

pracodawca zawiadamia Wójta Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

młodocianego o zawarciu umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego. 

 

Niezwłoczne dokonanie zawiadomienia przez pracodawcę jest konieczne dla zabezpieczenia 

środków na wypłatę dofinansowania w budżecie gminy.  

Złożenie przez pracodawców do Urzędu Gminy do 14 dnia każdego miesiąca wniosków, 

spełniających wymogi formalno-prawne, umożliwia zamówienie w tym samym miesiącu środków 

na wypłatę dofinansowania tym pracodawcom. 

Załączone formularze nie są obowiązkowe. 

Dokumenty do 

pobrania 

 zał. nr 1 - formularz wniosku 

 zał. nr 2 - formularz zgłoszenia 

 zał. nr 3 - formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

 zał. nr 4 - oświadczenie o de minimis 

 zał. nr 5 - oświadczenie dotyczące sprawozdawczości finansowej 

 zał. nr 6 – formularz klauzula RODO 

 

 


