URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański
REFERAT
ADMINISTRACJI
I SPRAW SPOŁECZNYCH

Nr karty:

1/RASS
Znak
sprawy:

4453

KARTA INFORMACYJNA

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Udzielanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie
Gminy Nowy Dwór Gdański z tytułu umowy o pracę w przypadku nauki zawodu i przyuczenia do
wykonywanej określonej pracy.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Wniosek
o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz
z następującymi załącznikami:
˗ kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do
prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
˗ kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania
zawodowego;
˗ Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika;
˗ Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej
szkolenie
w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy;
˗ kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki
zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego
egzaminu;
˗ Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika;
˗ Aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej
działalności przez pracodawcę, w zależności od formy prowadzonej działalności
prowadzonej przez pracodawcę;
˗ kopia dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności
w przypadku spółek;
˗ wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym
pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
˗ Oświadczenie o wartości poniesionych kosztów;
˗ Oświadczenie o wartości refundacji z OHP;
˗ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór
formularza i instrukcja wypełniania);
˗ w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także kopię
umowy o pracę i kopię świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę;
˗ w przypadku zmiany okresu trwania nauki dołączyć także aneksy do umowy, zgody na
skrócony/wydłużony okres nauki i inne niezbędne dokumenty:
• Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
• Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany
umowy,
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Wzory dokumentów:
˗ Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników,
˗ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez
przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym,
˗ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
˗ Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc de minimis,
˗ Oświadczenie o otrzymanej/nie otrzymanej pomocy de minimis.
˗ Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3, pokój nr 1.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznaje Burmistrz Nowego Dworu
Gdańskiego w drodze decyzji administracyjnej wydanej nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy
szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Wraz z decyzją pracodawca otrzymuje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni
od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników składa się
do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika
w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu,
(art. 122 ust. 7 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1148 z późn. zm.).
2. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
3. Zgodnie z § 3 i 3a rozporządzenia z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 z późn. zm.):
§ 3. Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę o pracę
w celu przygotowania zawodowego, stosownie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu pracy.
§ 3a. O zawarciu umowy, o której mowa w § 3, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego,
a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą
ze względu na siedzibę rzemieślnika. (wzór zawiadomienia - zawiadomienie o zawarciu
umowy z młodocianym pracownikiem).
4. Dofinansowanie kosztów kształcenia stanowi pomoc de minimis:
Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1148 z późn. zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
należy traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. 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).
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5. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie
kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres
kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę
dofinansowania wypłaca się w wysokości
proporcjonalnej do okresu kształcenia)
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
Prawa
oświatowego,
wysokość
kwoty
dofinansowania kosztów kształcenia jednego
młodocianego pracownika, o której mowa w art.
122 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego.
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy
(za każdy pełny miesiąc kształcenia )
6.

do 8 081 zł

do 10 000 zł

254 zł

Waloryzacja dofinansowania
Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok,
w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia
zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia. Niezachowanie tego terminu pozbawia pracodawcę
dofinansowania.
Odbiór dokumentów: odbiór osobisty lub przez osobę trzecią za upoważnieniem - pokój nr 1, wysyłka
pocztą.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Administracji i Spraw Społecznych,
Mateusz Kloskowski, tel. 55-625-77-71.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148
z późn. zm.),
2. Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie 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 z późn. zm.),
4. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.
z 2010 r., Nr 244 poz. 1626 z późn. zm.),
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5. Rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2016 r. sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2094),
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2010 z późn. zm.),
7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zm.),
8. Rozporządzenie Komisji (WE) 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),
9. Rozporządzenie 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. z 2018 r., poz. 350
z późn. zm.)

OPŁATY:
Nie podlega opłacie.
Opracował:
Mateusz Kloskowsk Inspektor ds. oświaty

Zaopiniowała:
Iwona Kąsek – Kierownik
Referatu Administracji i Spraw
Społecznych

Data: 03.10.2019 r.
Data: 03.10.2019 r.
Aktualizacja nr: ---------- data: -----------

Karta ważna od: 03 października 2019 roku
Zatwierdził: Jacek Michalski – Burmistrz
Nowego Dworu Gdańskiego

Data: 03.10.2019 r.
Brak zmian, pierwsze wydanie karty
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