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DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA 
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 

Wersja 4 

Kategoria spraw Oświata 

Osoba 
odpowiedzialna/  
kontakt telefoniczny 

Agata Chorągwicka – Dyrektor ZEAS  
II Piętro, pok. Nr 51 
tel: 18 3310388 
tel: 18 3310009, wew. 148 

Kogo dotyczy Miejsce złożenia wniosku: 
II Piętro, pok. Nr 51 
tel: 183310009, wew. 148 
fax: 185417187 
e- mail:zeas@mszana.pl 
Godziny pracy: 
Poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30  

Wymagane dokumenty Ø wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego 
pracownika, 
Do wniosku należy dołączyć: 
Ø umowę  o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania 
zawodowego, 
Øświadectwo pracy (w przypadku rozwiązania umowy o pracę z 
młodocianym), 
Ødyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub świadectwo 
czeladnicze lub zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu 
sprawdzającego, 
Øświadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (dotyczy 
nauki zawodu) lub ukończenia gimnazjum (dotyczy młodocianych 
uczestników OHP, zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania 
określonej pracy), 
Ødokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osoby 
prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika, 
Ødokumenty potwierdzające przygotowanie pedagogiczne osoby 
prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika, 
Ødokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika w celu 
przygotowania zawodowego lub pełnomocnictwo do prowadzenia 
zakładu w imieniu pracodawcy (dotyczy przypadków, kiedy 
przygotowanie zawodowe prowadzi osoba inna niż pracodawca), 
Øzaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub oświadczenie o 
nieotrzymaniu pomocy de minimis, 
Ø wypis z ewidencji działalności gospodarczej, 
Ø formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis (wzór formularza stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 
(Dz.U. 2010 nr 53 poz. 311). 

Informacje o opłatach Brak 
Obowiązujące terminy Do 2 miesięcy od złożenia wniosku. 

W przypadku braku środków płatniczych w budżecie Gminy Mszana 
Dolna – do 1 miesiąca od dnia ich pozyskania z budżetu Wojewody 
Małopolskiego, (art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem organu który 
wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Dodatkowe informacje 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, 
zamieszkałym na terenie Gminy Mszana Dolna, pracodawca jest 
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zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Mszana Dolna.  
2. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od ukończenia 
przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do 
wykonywania określonej pracy.  
3. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie 
kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.  
4. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów  kształcenia jednego 
młodocianego pracownika wynosi: 
a) w przypadku nauki zawodu – 8 081 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, 
b) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy –  
254 zł. za każdy pełny miesiąc kształcenia.  

Podstawa prawna/ 
procedury 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, art. 70b (Dz. U. z 
2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 
21poz.94 z późn. zm.,  
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U 
z 2010r.Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.), 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  
administracyjnego(Dz.U.z 2000 r. Nr 98 poz. 1071), 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 
z 1996r.Nr 60,poz. 278 z późn. zm), 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 
2002 r. w sprawie przypadków w których wyjątkowo jest dopuszczalne 
zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób 
mniemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób 
mniemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U z 2002 r. 
nr 214 poz. 1808), 
Rozporządzenie MENIS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej 
nauki zawodu (Dz. U z 2002 r. nr 113, poz. 988 ze zm.), 
Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca 2007 r w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 124 poz. 860), 
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r nr 59, poz. 404 ze 
zm.), 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie 
zaświadczeń  
o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354), 
Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 29 marca 2010 r w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o 
pomoc de minimis (Dz.U.zdnia 2 kwietnia 2010 r.). 


