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Informacje o sprawie: dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego 

pracownika .   

Nazwa sprawy:  
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika  

  

Podstawa prawna 
sprawy: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póz. zm.)                 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996            

r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych               

i ich wynagradzania (Dz. U. 2014.232); 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej                  

z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków,                     

w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie 

młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób 

niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz 

osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808); 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r.  

w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626) ; 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.                  

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania           

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. 

U. z 2007, nr 83, poz. 562 z póz. zm.); 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 14 września 2012r.                      

w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu 

mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego,(....) 

(Dz. U. 2012.1117); 

7. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy ( Dz. U. 

2014.1502 z póz. zm. ).; 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 8 sierpnia 2014r . 

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego ( Dz.U. 2014.1140); 

9. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu  

w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(Dz.U.2007.59.404 z późn. zm.) 

Wymagane załączniki: 

1. Do wniosku dołącza się kopie potwierdzone                                  

z oryginałem, następujących dokumentów: 

 dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje                 

do prowadzenia kształcenia zawodowego 

młodocianych pracowników przez pracodawcę lub 

osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo 

osobę zatrudnioną   u pracodawcy na umowę                   

o pracę, 

 dokument potwierdzający zatrudnienie osoby 

prowadzącej  w imieniu pracodawcy szkolenie, 

 umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu 

przygotowania zawodowego, 

 dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia               
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w przypadku zmiany umowy, 

 świadectwo pracy młodocianego pracownika 

 dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu 

zawodowego przez młodocianego pracownika                    

z wynikiem pozytywnym, 

 zaświadczenie z Izby Rzemieślniczej o zakończeniu 

nauki zawodu  przez młodocianego, 

 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. 

 dokument potwierdzający status prawny 

prowadzonej działalności w przypadku spółek 

 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 

 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu 

się o pomoc de minimis 

Uwagi: 

1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym 

pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy 

Łodygowice, pracodawca jest zobowiązany powiadomić 

Wójta Gminy Łodygowice, a w przypadku pracodawcy 

będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą 

właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika. 

2. Pracodawca w jednym wniosku może ubiegać się                               

o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego 

młodocianego.  

Wzory wniosków: 

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego 

pracownika, 

 

2. Zawiadomienie o zawarciu umowy.  

  

Forma przyznania 
dofinansowania: 

 Decyzja administracyjna 

Tryb odwoławczy 
sprawy: 

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze ( 14 dni od dnia  

otrzymania) 

Termin składania 
dokumentów: 

3 miesiące od dnia zdania przez młodocianego pracownika 

egzaminu 

Termin realizacji 
sprawy: 

 od 30 dni  do –60 dni ( zgodnie z  KPA) 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Gminy Łodygowice – Gminny Zespół Ekonomiczno – 

Administracyjny Szkól i Przedszkoli ul. Królowej Jadwigi 6,   

34- 325 Łodygowice    

Numer pokoju: 10 

Numer telefonu: 033 863-11-53  
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Wójt Gminy Łodygowice  
       ul. Piłsudskiego 75  
       34  - 325 Łodygowice 

 

 

 

 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA 

MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 
 

W oparciu o art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. 

Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) proszę o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego 

pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy*), po zdaniu egzaminu zawodowego: 

 
 

I. DANE WNIOSKODAWCY: 
 
1.Nazwisko i imię: ........................................................................................................ 
 
2.Nazwa zakładu pracy: ................................................................................................ 

 
3.Dokładny adres zakładu pracy: .................................................................................... 

 
4.Numer telefonu: ........................................................................................................ 
 

5.NIP: ......................................................................................................................... 
 

6.Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż w pkt.3: ...................................................... 
 
7.Numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przelać przyznane środki finansowe: 
  

     ................................................................................................................................ 
 

  8.Wnioskowana kwota.................................................................................................... 
 

 
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA ORAZ JEGO 

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO: 
 

1. Imię i nazwisko młodocianego pracownika: ..................................................................... 

 
2. Adres zamieszkania młodocianego pracownika: ............................................................... 

. 
3. Data urodzenia:     ...................................................................................................... 

 
4. Miejsce realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego*):  

 zasadnicza szkoła zawodowa,  
 ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, 
 pracodawca organizuje dokształcanie we własnym zakresie. 

 
5. Adres instytucji, w której młodociany realizował obowiązkowe dokształcanie teoretyczne:  

................................................................................................................................. 

 
6. Forma prowadzonego przygotowania zawodowego*): 

 nauka zawodu, 

 przyuczenie   do wykonywania określonej pracy. 
 
7. Nazwa zawodu w jakim prowadzone jest przygotowanie zawodowe: ..................................... 
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8. Czy pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika jest rzemieślnikiem?:  tak, nie*)  
 
9. Data zawarcia z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego : 

      .................................................................................................................................. 
 
10.Okres kształcenia wynikający z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego : (określony                     
w miesiącach) .................................................................................................................. 

 
11.W przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia nauki w danym 
zawodzie tj. 24 miesiące lub 36 miesięcy, należy podać przyczynę wcześniejszego rozwiązania umowy                 
o pracę:  
     .................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................. 

     .................................................................................................................................. 
 

12.Data ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu/przyuczenia  do wykonywania określonej 
pracy*): 
      .................................................................................................................................. 
 
13.Data  zdania egzaminu zawodowego: ............................................................................... 

 

III. ZAŁĄCZNIKI: 

 kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia 

zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład  

w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną   u pracodawcy na umowę o pracę, 

 dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej  w imieniu pracodawcy szkolenie, 

 kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego, 
 dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy, 

 dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika  

z wynikiem pozytywnym, 

 kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika 

 zaświadczenie z Izby Rzemieślniczej o zakończeniu nauki zawodu  przez młodocianego, 

 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

 dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek 
 w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowy o pracę  

i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę. 
 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 

 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

 
Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. 

 
 

 
 
................................         ............................................................. 
        miejsce i data                         podpis pracodawcy 
 
 
 

*)   niepotrzebne skreślić 
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Wójt Gminy Łodygowice  
       ul. Piłsudskiego 75  
       34  - 325 Łodygowice 

 
 

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY MIĘDZY PRACODAWCĄ A MŁODOCIANYM 

PRACOWNIKIEM W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO. 

 
Na podstawie -§ 3a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U.2014.232) zawiadamiam 

o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem  w sprawie przygotowania zawodowego. 
 

I. DANE PRACODAWCY: 

 
1.Nazwisko i imię: ...................................................................................................... 
 
2.Nazwa zakładu pracy: .............................................................................................. 

 
3.Dokładny adres zakładu pracy: .................................................................................. 

 
4.Numer telefonu / numer faksu: .................................................................................. 

 
 

 
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA ORAZ JEGO 

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO: 
 
1. Imię i nazwisko młodocianego pracownika: ................................................................. 

 

2. Adres zamieszkania młodocianego pracownika: ........................................................... 
 
3. Data urodzenia:     .................................................................................................. 

 
4. Miejsce realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego*): 

 zasadnicza szkoła zawodowa, 
 ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

 pracodawca organizuje dokształcanie we własnym zakresie. 
 
  5.  Adres instytucji, w której młodociany realizuje obowiązkowe dokształcanie teoretyczne.  

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................                                                                     
 
 6. Forma prowadzonego przygotowania zawodowego*):  

 nauka zawodu,  
 przyuczenie   do wykonywania     określonej pracy. 

 
7.Data zawarcia z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego : 

     ............................................................................................................................... 
 

8. Okres kształcenia wynikający z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego :    
     ............................................................................................................................. 

 

III. ZAŁĄCZNIK: 
                                       Kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

 

Załączoną kopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. 

 
      .........................          ............................................................. 

        miejsce i data                         podpis pracodawcy 
 
*)   niepotrzebne skreślić. 


