
 

Karta Informacyjna  

 Nazwa sprawy: 

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi 

pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego 

 I. Podstawa Prawna 

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019, 

poz. 1148 z późniejszymi zmianami) 

  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 362 z późniejszymi zmianami) 

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 

2010 z późniejszymi zmianami) 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019r., poz. 391) 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094) 

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 

z późniejszymi zmianami) 

  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 

1040 z późniejszymi zmianami; 

  Rozporządzenie Komisji (UE) 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.U.UE L nr 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.);                                                    

  Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1267 

z późniejszymi zmianami) 

 II. Wymagane wnioski 

 wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 

  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  

 oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis  

 oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis  

 III. Wymagane załączniki 

 - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacje pedagogicznych 

oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego 

pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu 

pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy, 

- kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania 

zawodowego, 

- kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego 

przez młodocianego pracownika lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego 

egzaminu, 



- kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie 

młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy (jeśli dotyczy), 

- kopie dokumentów potwierdzających skrócenie okresu nauki 

zawodu/przyuczenia do wykonywanej pracy � aneks(y) do umowy, świadectwo 

pracy (jeśli dotyczy), 

- kopie dokumentów potwierdzających przedłużenie okresu nauki 

zawodu/przyuczenia do wykonywanej pracy � aneks(y) do umowy (jeśli 

dotyczy). 

 IV.   Miejsce załatwienia sprawy 

 ul. Zamkowa 12 

tel.: 34 321-11-71 

 

Dokumenty należy składać w  Urzędzie Miejskim w Kłobucku  -                                        

ul. 11 Listopada 6 lub w Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym w Kłobucku – 

ul. Zamkowa 12 

  

Pracownik: Anna Grzelińska 

 V. Tryb odwoławczy 

 Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem 

Burmistrza Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji 

 

 


