
 

 

 

 

 

 

 

KARTA USŁUGI 

 

 

OJG.1 

Nazwa usługi:  

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA   

PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO 
 

Wersja nr 2 

 

Data zatwierdzenia: 

29.09.2014r. 

Komórka 

organizacyjna: 

Referat Obsługi Jednostek Gminy 

Tel.  

 

14 6326343 

 Wymagane dokumenty 

  1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, 

  2. Załączniki do wniosku: 

 dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych 

pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobą zatrudnioną    

u pracodawcy na umowę o pracę, 

 dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy, 

 umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, 

 dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy, 

 dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przed młodocianego pracownika z wynikiem 

pozytywnym, 

 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

 dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek, 

 wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 

 wykaz otrzymanej pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 

dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

Termin i sposób załatwienia sprawy:  

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia 

zdania egzaminu przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 

Miejsce załatwienia sprawy:  

Referat Obsługi Jednostek Gminy – pok. 12 

Miejsce złożenia dokumentów:  

Sekretariat Urzędu Gminy w Skrzyszowie pok. 24 

Opłaty 

Kasa czynna: nie dotyczy 

Tryb odwoławczy:  

Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem 

organu  wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Podstawa prawna:  

Art. 70 b  ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r , Nr 256,poz.2572, z późn. zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r  w sprawie praktycznej nauki zawodu 

(Dz.U.z 2010r Nr.244,poz.1626), 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich 

wynagradzania  (Dz.U.z 1996r, Nr 60,poz.278, z późn. zm). 



 

 

 

 

 

 

Uwagi: 

1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Skrzyszów, 

pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Skrzyszów, a w przypadku pracodawcy będącego 

rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi 

zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia. 

2. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się  o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego. 

 

 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO DATA 

Opracował: Kierownik referatu Janina Łabno 26.09.2014r 

Sprawdził: Sekretarz Gminy Cecylia Andrusiewicz 29.09.2014r. 

Osoba odpowiedzialna  

za aktualizację: 

Kierownik referatu Janina Łabno - 

Zatwierdził: Wójt Gminy Marcin Kiwior 29.09.2014r. 

UWAGA:  Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące 

 

 

 


