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DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA – 

  NAUKA ZAWODU 
  PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY 

 

Wydział: 
 
Wydział Organizacyjny 

Osoba odpowiedzialna: Adriana Wiśniewska, pok.115 tel. 61 8100 675,  a.wisniewska@komorniki.pl 

Wymagane dokumenty: 

Wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego 
pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.  

Załączniki: 

1. kopię dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych 
do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez 
pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo 
osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,  

2. kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej 
szkolenie w imieniu pracodawcy,  

3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania 
zawodowego,  

4. kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że 
młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy i zdał egzamin, wypełniony formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,  

5. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w 
którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go 
lat, 

6. oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,  

7. kopię umowy spółki w przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez 
spółkę,  

8. pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,  
9. oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdań finansowych (jeżeli dotyczy) 

 10.dokumenty potwierdzające kondycję finansową firmy (sprawozdania 
finansowe za  okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z 
przepisami o rachunkowości a w przypadku firm niesporządzających 
sprawozdania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu 
ze składkami.  

 
 

Opłaty: Usługa nie podlega opłacie skarbowej. 

Termin odpowiedzi: 

1. Odpowiedzi udziela się w trybie decyzji administracyjnej, niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane 
nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

2. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze edycji uzależnione jest 
od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom 
kosztów kształcenia młodocianych pracowników.  



Tryb odwoławczy: Od decyzji Wójta  służy stronie odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki w terminie 14 dni od daty 
doręczenia decyzji. 

Podstawa prawna: 

 
 

 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 70b (Dz. U. z 2004 

r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)  
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 
1996 r. Nr 60, poz. 278, z póź. zm.)  

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej 
nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz.1626)  

4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zmianami)  

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311)  

Uwagi: 

1. O zawarciu umowy z młodocianym pracodawca zawiadamia Wójta 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w 
przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę 
rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.    

2. Decyzja dostarczana jest listem poleconym, a dotacja przelana na konto 
wskazane we wniosku niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych. 

3. Wysokość dotacji na 2013 r. 
Nauka zawodu: 
 4 587,00  zł – 24 miesiące 
 8 081,00  zł – 36 miesięcy. 
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny 
miesiąc kształcenia 

 
 4. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy 

traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami 
określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) (przepis ten obowiązuje w 
odniesieniu do dofinansowania kształcenia młodocianych od 1 września 
2012 r.)  
Pomoc de minimis oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi 
gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch 
poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na 
podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 
euro w sektorze transportu drogowego). Wartość pomocy jest wartością 
brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. 
Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.  

 

 
 

 
 


