
Szczegóły informacji 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników. 

Termin załatwienia 

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Osoba kontaktowa 

Kinga Janicka 

Miejsce załatwienia 

Złożenie wniosku w Urzędzie Gminy w Orońsku 

Telefon kontaktowy 

48 618-59-21 

Adres e-mail 

oswiata@oronsko.pl 

Wymagane Dokumenty 

1. Wniosek o dofinansowanie - złożony w terminie 3 miesięcy od zdania przez 

młodocianego pracownika egzaminu wraz z załącznikami  

2. dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kształcącą młodocianego 

pracownika kwalifikacji do prowadzenie tego kształcenia – kopie (w przypadku osoby 

kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy – oświadczenie pracodawcy, iż osoba 

ta była przez tegoż pracodawcę zatrudniona), 

3. umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego - 

kopia 

4. dokumenty potwierdzające formę skrócenia okresu kształcenia – kopie (w przypadku 

krótszego okresu kształcenia), 

5. świadectwo ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej szkoły 

zawodowej - kopie 

6. dokument potwierdzający zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu 

zawodowego - kopia, 

7. świadectwo pracy młodocianego (w przypadku rozwiązania umowy o pracę przed 

zakończeniem kształcenia ) – kopia, 

8. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej 

– kopia, 

9. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. 

w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc 

de minimis. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543),- załącznik nr 2 



10. zaświadczenia o udzielonej w ostatnich dwóch latach i w roku składania wniosku 

pomocy de minimis – kopie, 

11. oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy de minimis w okresie dwóch lat 

kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku i w roku składania wniosku. 

Kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem! 

Czas realizacji 

Do 30 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku wydaje się decyzję administracyjną.  

Po uprawomocnieniu się decyzji i w terminie 7 dni od otrzymania dotacji od Wojewody 

Mazowieckiego przyznane dofinansowanie przekazuje się pracodawcom. 

Opłaty 

Nie podlega opłacie. 

Uwagi 

Zgodnie z art.122 ust.11 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami 

określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia 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 24,12.2013 r. str.1). 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z 

późn. zm,). 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2096 ). 

3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (t.j.Dz. U. z 2018 r.poz. 362). 

4. Rozporządzenie 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 24.12.2013 r. s. 1). 

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

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

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

praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010, poz. 1626, z późn. zm.) 

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – 

załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1543 ). 

 


