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NAZWA USŁUGI
DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia uzyskanie dofinansowania kosztów wyszkolenia ucznia.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Pracodawcy, który wyszkolił ucznia i spełnił warunki przyznania dofinansowania.
CZAS REALIZACJI
Do 30 dni od dnia wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Sicienku.
WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego;
• Załączniki:
- Kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania
zawodowego,
- Kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu,
albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
- Kopia świadectwa pracy,
- Kopia świadectwa pracy u poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy
w trakcie trwania nauki),
- Potwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania
teoretycznego lub kopia świadectwa ze szkoły,
- Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej
zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do
prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa,
uprawnienia pedagogiczne) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15
grudnia 2010 r. ( Dz. U. 2010.244.1626) w sprawie praktycznej nauki zawodu - dotyczy
zasadniczych szkół zawodowych, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22
lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 poz. 391) - dotyczy szkół
branżowych - par.10 ust.3, 4 i 5,
- W przypadku prowadzenia praktycznego przygotowania zawodowego przez pracownika lub
osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, dokument potwierdzający stosunek łączący
go z pracodawcą (np. kopia umowy o pracę, umowa zlecenie),
- Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(zał. nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U. z 2014 roku poz. 1543 z późn. zm.)
Informacje dotyczące wypełniania formularza informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc de minimis: dofinansowanie otrzymane z OHP po 30.06.2014 r.
stanowi pomoc de minimis i nie należy go wykazywać w części D formularza (w tabeli na
stronie 5). Jeżeli tabela pozostaje pusta, nie wypełnia się również pkt 1-8 na str. 6.
-

-

Oświadczenie o pomocy de minimis lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
pracodawca 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,
Oświadczenie pracodawcy, który zawarł umowę o prace z młodocianym pracownikiem po 30
czerwca 2014 r.
Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

OPŁATY - brak
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za
pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910);
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.
256 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.);
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej
nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. nr 244, poz. 1626 z późn. zm.) – dotyczy zasadniczych szkół
zawodowych;
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej
nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391) – dotyczy szkół branzowych;
6. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 z późn. zm.);
7. 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
352.1 z 24.12.2013 r.);
8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s.9);
9. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708);
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2010 nr 53 poz. 311).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Oświaty, Kultury i Sportu, pokój nr 16
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 742, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 7.30 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.00
INFORMACJE DODATKOWE
Termin złożenia wniosku
Na podstawie 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe dofinansowanie
przyznaje się na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez
młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika określa art.
122 ust. 2, 3, 5 ww. ustawy - Prawo Oświatowe i wynosi:
„2. 1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 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;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc
kształcenia.
2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty

dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1,
wynosi do 10 000 zł.
3.Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok,
w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.
Warunki otrzymania dofinansowania
Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe:
a) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego
młodocianych określone w § 10 ust. 3, 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie praktycznej nauki zawodu tj.: posiada:
- ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program
został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391),
i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub
- ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty
i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10
godzin praktyki metodycznej, lub
- ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia
funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub
- w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia
dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub
- przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub
- kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy
spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1-5 ww rozporządzenia,
posiadają ponadto:
- tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu,
którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
oraz
- świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego
lub szkoły równorzędnej lub
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub
policealnej, lub
- tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co
najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
- świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum
technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
- świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego,
kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
- świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
- dyplom ukończenia studiów:
o na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej
dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
o na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co
najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
o tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do
zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie,
którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
lub branżowej szkoły I stopnia, lub
o tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym
w zakres zawodu, którego będą nauczać;

b) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
- w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy
będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267
i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495),
- w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy
niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
- młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał
egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
Dofinansowanie a pomoc de minimis
• Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 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 24.12.2013, s. 1).
• Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych
(w formie dotacji pieniężnej), którego maksymalna wielkość z różnych źródeł nie może
przekroczyć 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie
trzech lat podatkowych (tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go
lat podatkowych).
• Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do
przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy
de minimis.
Uwaga:
Podmioty, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania nie prowadzą już działalności
gospodarczej (zaprzestały jej prowadzenia w czasie szkolenia lub po jego zakończeniu) również mogą
otrzymać środki na podstawie art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe, o ile
spełniły wszystkie warunki określone w tej ustawie. Podmiot taki nie podlega przepisom ustawy
o pomocy publicznej (gdyż nie jest przedsiębiorcą), więc dofinansowanie może mu zostać udzielone
bez zastosowania ograniczeń wynikających z przepisów o pomocy de minimis, dlatego też do
wniosku o dofinansowanie nie należy dołączać:
o zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega się
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
o formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Forma przyznania dofinansowania:
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi
zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji
administracyjnej.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
Od 01.06.2017 r. w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania kosztów
kształcenia młodocianego pracownika, na podstawie art. 127a §1 i 2 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego, strona (Wnioskodawca) może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec
organu administracji publicznej, który wydał decyzję (Wójt Gminy Sicienko). Z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez
stronę postępowania (Wnioskodawcę), decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Załącznik 2: Potwierdzenie dokształcania teoretycznego
Załącznik 3: Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
Załącznik 4: Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
Załącznik 5:Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik 6: Oświadczenie pracodawcy (dot. umów zawartych po 30.06.2014 r.)
Załącznik 7: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

