INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawa oświatowego (Dz.U. z roku 2017
poz.59), pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu
jego przygotowania zawodowego. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących
osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art. 122 ustawy prawa
oświatowego.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia
zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
W związku z tym, że od dnia 1 lipca 2014 r. pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z warunkami
określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., od 15
listopada 2014 r. zmieniła się treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.
U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, ze zm.) oraz Rozporządzenia 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, z późn. zm.).
W związku z zaistniałymi zmianami wynikającymi z treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
1 lipca 2014 r. zmienił się sposób wypełniania formularza zawierającego informacje przy ubieganiu
się pomocy de minimis.
1) Przedsiębiorca NIE wypełnia części B formularza dotyczącej informacji o sytuacji ekonomicznej
podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis. Wypełnia się jedynie w przypadku
podmiotów, którym ma być udzielona pomoc de minimis, do obliczenia wartości której konieczne
jest ustalenie ich stopy referencyjnej (tj. w formie takiej jak: pożyczki, gwarancje, odroczenia,
rozłożenia na raty), z wyjątkiem podmiotów, którym pomoc de minimis ma być udzielona na
podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657, z późn. zm.) oraz będących
osobami fizycznymi, którzy na dzień złożenia informacji określonych w niniejszym
rozporządzeniu nie rozpoczęli prowadzenia działalności gospodarczej.
2) W części D formularza dotyczącym pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów,
na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis w podpunkcie 2. dot.
otrzymanej wcześniej pomocy de minimis należy uwzględnić zmiany które weszły w życie z dniem
1 lipca 2014r., zatem jeśli uzyskana pomoc z Ochotniczych Hufców Pracy była uzyskana przed
dniem 1 lipca 2014r. to takiej pomocy nie określamy jako pomoc de minimis zatem zaznaczamy
TAK. Jeśli natomiast umowa z OHP była podpisana po 1 lipca 2014r. to jest uznawana za pomoc
de minimis i w rubryce zaznaczamy NIE. Jeśli została zaznaczona odpowiedź TAK należy
wypełnić poniższą tabelę w odniesieniu do ww. pomocy innej niż de minimis. Jeśli natomiast
odpowiedź była negatywna(NIE) – to takiej konieczności nie ma.

I. Wymagane dokumenty
1. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć następujące dokumenty:
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do
prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę
prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
3..Dokument potwierdzający zatrudnienie osoby
młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,

prowadzącej

przygotowanie

zawodowe

4. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
5. Dokument potwierdzający zdanie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego
pracownika z wynikiem pozytywnym,
6. Dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy),
7..Świadectwo pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie
trwania nauki zawodu),
8. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
9. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega
się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie,
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
(kopie potwierdza na każdej stronie za zgodność z oryginałem pracodawca)
UWAGA:
Wnioskodawca, który wyrejestrował działalność gospodarczą w dniu składania wniosku nie
podlega przepisom o pomocy publicznej, dlatego też do wniosku o dofinansowanie nie należy
dołączać:
- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej 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,
- formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
Dołączanie do wniosku ww. załączników nie dotyczy również Ochotniczych Hufców Pracy,
które w rozumieniu przepisów unijnych w zakresie działalności związanej z kształceniem
młodocianych nie są przedsiębiorcami co oznacza, że do wsparcia udzielanego OHP w związku
z ww. działalnością nie mają zastosowania przepisy o pomocy publicznej.

II. Opłaty
Nie pobiera się opłat.
III. Miejsce złożenia wniosków
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, pokój nr 29
(osobiście lub za pośrednictwem poczty)
IV. Termin i sposób załatwienia sprawy
1. Zawiadomienie o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
pracodawca składa niezwłocznie do Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego (informacja o
zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, a także jej rozwiązaniu jest niezbędna do
właściwego zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia).
2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z wymaganymi
załącznikami należy złożyć w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego
pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracy.
3. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych przyznaje Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia
złożenia wniosku.
4. Wraz z decyzją, o której mowa w pkt. 3 wydaje się zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.
V. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od
dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.
VI. Jednostka odpowiedzialna
Referat Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, pokój nr 34
tel.(56) 47 29 617
VII. Podstawa prawna
1. Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawa oświatowego (Dz.U. z roku 2017 poz.59),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U.2014.232 j.t., ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
praktycznej nauki zawodu ( Dz.U.2010.244.1626 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017
poz.1257)
5. Rozporządzenie MEN z dn. 13 grudnia 20161 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego (Dz.U.2016.2094 ze zm.)

6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE
L 2013.352.1)
7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U.2016.1808 j.t,, ze zm.) – art. 37 określa jakie warunki musi spełnić
pracodawca aby otrzymać pomoc de minimis.
8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53,
poz. 311, ze zm.)
9. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(Dz.U.2014.1543)
VIII. Uwagi
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników składa się do
organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.
2. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, zaświadczenia
dostarczane w oryginale.
3. W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowy o
pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę.

