
       Karta Usług Publicznych

Dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Podstawa prawna:

a) art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

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

praktycznej nauki zawodu,

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

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

d) Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,

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

publicznej,

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

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

g)  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.

Forma załatwienia:

Dofinansowanie  przyznawane  jest  w  trybie  decyzji  administracyjnej  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

wynagradzania.  Po  upływie  ww.  terminu  dofinansowanie  nie  będzie  przysługiwało

pracodawcy.

Kwota dofinansowania:

- w przypadku nauki zawodu do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy

(jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w

wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),

-  10  000  zł  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 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku nauki  zawodu rozpoczętej  po 31 sierpnia

2019 r.)

- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny

miesiąc kształcenia.

Sprawę załatwia: 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, 62-

300 Września

telefony kontaktowe: 61 640 39 00, 61 640 39 01, 61 640 39 05

URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl
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1. godziny pracy: poniedziałek 800 – 1600, wtorek – piątek  730 - 1500

Sposób załatwienia i wymagane dokumenty:

Wnio  sek:  

(W załączeniu)

W przypadku  braku  możliwości  wydrukowania  wniosku  można je  uzyskać  w  siedzibie

Urzędu.

Załączniki:

1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej

zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do

prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych

2. Kopia  odpowiednio dyplomu,  certyfikatu  lub świadectwa,  potwierdzającego  zdanie

egzaminu,  albo  zaświadczenie  potwierdzające  że  młodociany  ukończył  naukę

zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z

przepisami  w  sprawie  przygotowania  zawodowego  młodocianych  i  ich

wynagradzania,

3. Kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania

zawodowego,

4. Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika,

5. Kopia świadectwa pracy,

6. Kopia  świadectwa  pracy  u  poprzedniego  pracodawcy  (w  przypadku  zmiany

pracodawcy w czasie trwania nauki),

7. Potwierdzenie  realizacji  przez  młodocianego  pracownika  obowiązkowego

dokształcania teoretycznego lub kopia świadectwa ze szkoły,

8. Oświadczenie o poniesionych kosztach,

9. Oświadczenie status pracodawcy,

10. W  przypadku  prowadzenia  praktycznego  przygotowania  zawodowego   przez

pracownika  lub  osobę  prowadzącą  zakład  w  imieniu  pracodawcy,  zaświadczenie

potwierdzające stosunek łączący ich z pracodawcą,

11. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

12. Zestawienie pomocy de minimis lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie

pracodawca  otrzymał  w  roku,  w  którym  ubiega  się  o  pomoc,  oraz  w  ciągu  2

poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej

w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

13. Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl
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Wypełniony  wniosek  wraz  z  załącznikami  należy  dostarczyć  osobiście  lub  przesłać  na

adres: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1.

Termin załatwienia sprawy:

Decyzja do 1 miesiąca. W myśl art. 36 a KPA termin może ulec zmianie.

Tryb odwoławczy:

Od  wydanej  decyzji  służy  prawo  wniesienia  odwołania  do  Samorządowego  Kolegium

Odwoławczego  w  Poznaniu (Al.  Niepodległości  16/18,  61-713  Poznań),  które  należy

wnieść za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Września w terminie do 14 dni od

dnia doręczenia decyzji.

Opłaty:

Brak

Informacje dodatkowe:

Brak

Procedura w języku migowym:

Link do instrukcji, w jaki sposób należy złożyć wniosek w formie filmu w Polskim Języku

Migowym  (PJM)  lub  Systemie  Językowo-Migowym  (SJM):  https://bip.wrzesnia.pl/?

bip=2&cid=345&id=8243 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679  z  dnia 27  kwietnia  2016  r.  w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej ogólnym

rozporządzeniem o ochronie danych informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą

w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i  Gminy Września: e-mail:

iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172,

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka wraz z wizerunkiem będą przetwarzane

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r., oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa

4)  odbiorcami  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i  związków międzygminnych oraz

urzędów obsługujących te organy i związki,

6)  posiada Pani/Pan  prawo żądania  od administratora  dostępu  do  danych  osobowych,

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody

w dowolnym momencie, 

URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl
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7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)  podanie  danych  osobowych  w  zakresie  wymaganym  ustawodawstwem  jest

obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny, 

9)  Pani/Pana  dane  mogą być  przekazane odbiorcy  w  państwie  trzecim lub  organizacji

międzynarodowej.

URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl


