Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w
celu przygotowania zawodowego.
Podstawa prawna:
1. art. 70b ust. 5,6,7 i 11 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
2. art.76a, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu
(Dz. U. z 2010 roku Nr 244 poz. 1626 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 roku Nr 60 poz. 278 z
późn. zm.)
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis (Dz. U. z
2010 roku Nr 53, poz. 311)
6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
Publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie pracodawcy o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem (należy złożyć
niezwłocznie po podpisaniu umowy o pracę).
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom czeladniczy mistrzowski, kurs
pedagogiczny itp.
3. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
4. Dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu lub
przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania stosownego egzaminu.
5. Aktualny wpis (odpis) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub Krajowego Rejestru
Sądowego. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez
osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
6. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
7. Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników.
Od 01 września 2012r. należy dodatkowo złożyć wraz z wnioskiem:
1. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku ubiegania się o
pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o jej nieotrzymaniu
2. Informacje wyszczególnione w rozporządzeniu 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 roku Nr 53, poz. 311)
(w/w dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub zamiast oryginału dokumentu może
złożyć kopie poświadczone za zgodność przez notariusza lub pracownika urzędu
rozpatrującego wniosek)

