DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH
1. Zgodnie z art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U.
z 2016, poz. 1943) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami
umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie
kosztów kształcenia, jeżeli:
• Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba
zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianych.
(- instruktorem praktycznej nauki zawodu może być osoba, która ukończyła kurs
pedagogiczny i posiada co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą
nauczać.
• Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania
określonej pracy i zdał egzamin.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od
dnia zdania przez młodocianego egzaminu.
Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.
2. Dokumenty ( kopie potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem),
które należy dołączyć do wniosku:
• dokumenty potwierdzające, że pracodawca lub osoba prowadząca w imieniu
pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje
wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego wraz
z potwierdzeniem zatrudnienia takiej osoby oraz zaświadczenie określające staż
pracy instruktora przygotowania zawodowego.
• umowę o pracę zawartą z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania
zawodowego,
• dyplom, świadectwo lub zaświadczenia potwierdzające, że młodociany
pracownik ukończył naukę zawodu (zdał egzamin) lub przyuczenie,
• świadectwo pracy młodocianego,
• zaświadczenie o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego
pracodawcy ( w przypadku przerwania nauki i podjęcia jej u innego
pracodawcy),
• upoważnienie pracodawcy do poświadczenia dokumentów za zgodność
z oryginałem, w przypadku gdy poświadczenia dokonuje inna osoba niż
pracodawca,
• pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.
oraz dodatkowo:
• wszystkich zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
• informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących
• w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej oraz jego sytuacji ekonomicznej.
Wniosek wraz z pełnym kompletem dokumentów należy składać w Urzędzie Miejskim
w Trzebnicy, pl. Piłsudskiego 1 – Biuro Obsługi Klienta (parter).

