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Godziny urzędowania 
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Dofinansowanie pracodawcom kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników 

 
Wymagane dokumenty: Osoba ubiegająca się o dofinansowanie składa własnoręcznie wypełniony wniosek  

o refundację , który zawiera: 

1.    nazwę pracodawcy; 

2. adres siedziby, dane kontaktowe i miejsce prowadzenia działalności; 

3. kopie świadectw dokumentujące spełnianie wymogów-w zakresie wykształcenia-
przez osoby prowadzące praktyczną naukę zawodu; 

4. informacja dot. okresu trwania nauki/przyuczenia do zawodu; 

5. umowę o pracę, zawartą z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania 
zawodowego; 

6. dokument potwierdzający zakończenie nauki/przyuczenia do zawodu oraz 
potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych i zdanie egzaminu przed 
komisją; 

7. Oświadczenie o formie prawnej beneficjenta pomocy; 

8. Oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis- w przypadku spółki: 
oświadczenia lub zaświadczenia wszystkich wspólników o udzielonej/nie 
udzielonej pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku oraz 2 lat 
poprzedzających; 

9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis-
załącznik nr 1 (1407/2013) lub załącznik nr 2 (360/2012) do Rozporządzenia RM 
z dnia 24 października 2014 r.; 

10. W przypadku rolnika/rybaka: formularz informacji przedstawianych przez 
wnioskodawcę- załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  11 czerwca 
2010 r.(poz.810); 

11. Kserokopie zaświadczeń de minimis, otrzymanych w wymaganym okresie, 
potwierdzających deklarowaną wysokość otrzymanej pomocy de minimis, 

12. Aktualny wydruk z SUDOP-u, potwierdzający wysokość udzielonej 
beneficjentowi pomocy de minimis. 

Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie. 

      

 

 
Odpowiedzialny Referat: Urząd Miejski w Mosinie,  

Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu 
ul. Dworcowa 3 
I piętro pok.3 tel. 618109-582,tel:61809-581 

 I piętro, pok. 4, tel. 618109-580 
 

 
Opłaty: Nie pobiera się. 

 
Termin i sposób załatwienia: Wydanie decyzji następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. 

Dofinansowanie przyznanej kwoty następuje po otrzymaniu środków finansowych     
z Funduszu Pracy Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu za pośrednictwem 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
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Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania 
(tekst jednolity Dz.U.2014.poz.232 ), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 
praktycznej nauki zawodu (Dz.Ustaw 2017,Poz.1644), 

                                                          Ustawa  z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty  (Dz. U. 2016, poz. 1943           
z późn.zm), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe-art.119-art.122 ust (Dz.U. z 2017 
r, poz.59), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie           
i rybołówstwie (Dziennik Ustaw Nr 121, Poz.810); 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń       
o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (t.j.Dz.U. 
2015,poz.1983); 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r.           
w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych 
młodocianym pracownikom (Dz.Ustaw 2014, POZ.865); 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie ((Dz.Ustaw, 2017, poz.1663); 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.Ustaw 2014, Poz.1543); 

 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej – art.5 ust.3 i art.37 i art.39 (Dz.U.2016,poz.1808 z późn.zm.); 

 Rozporządzenie Komisji Europejskiej (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.Urz.UE L Nr 352 z 24.12.2013),art. 39 ustawy z dnia          
30 kwietnia 2004 r (Dz.U.z 2007, nr 59, poz.404 z późn.zm.). 

 

 
 

Inne informacje:  

Od 1.09.2012 roku wysokość kwoty dofinansowania jednego młodocianego 
pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego i wynosi: 

a)w przypadku nauki zawodu: do 8.081 zł-okres kształcenia 36 miesięcy; 

b)w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy: do 254 zł-za każdy 
pełny miesiąc kształcenia. 

Jednocześnie informujemy, że pracodawca jest obowiązany w ciągu 14 dni 
zawiadomić Burmistrza o przejęciu młodocianego ucznia w celu przygotowania 
zawodowego. 

Pracodawca zobowiązany jest również powiadomić ww. organ w terminie 14 dni od 
powstania zmian do spełnienia obowiązku nauki. 

Zgodnie z art. 122 ustawy: Prawo Oświatowe dofinansowanie przyznawane jest na 
wniosek pracodawcy złożony w ciągu 3 miesięcy od momentu zdania egzaminu, 
świadczącego o zakończeniu nauki/przyuczenia do zawodu. Termin 
nieprzekraczalny. 

Nadmieniamy również, ze zgodnie z § 3 i 3a Rozporządzenia Rady Ministrów         
z dnia 28 maja 1996 r (Dz.U.2014.232. j.t.) pracodawca jest zobowiązany zawrzeć            
z młodocianym umowę na piśmie i o jej zawarciu zawiadomić w ciągu 1 miesiąca 
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właściwy organ ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego             
w Gminie. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie 
zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 
(Dz.U.2007, nr.53, poz.354 z późn.zm.) oraz zapisem art.5 ust.3 oraz art.39 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz.U, Nr 59 , poz.404 z późn.zm.) podmioty udzielające pomocy 
wydają beneficjentowi zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc 
publiczna jest pomocą de minimis. Jeśli składający nie jest już 
przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawnych a wcześniej, prowadząc 
działalność miał prawo do dofinansowania i spełnia wszystkie przesłanki do 
dofinansowania za okres kształcenia ucznia, otrzymuje również środki             
z Funduszu Pracy, zgodnie z decyzją. Jednakże w tym przypadku 
dofinansowanie to nie jest już traktowane jako pomoc de minimis (wniosek 
składa się bez formularza, nie wydaje się już zaświadczenia de minimis). 

Przy składaniu wniosku o dofinansowanie każdy pracodawca ma obowiązek 
dołączyć odpowiedni formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się         
o pomoc de minimis-załącznik nr 1 (1407/2013) do Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 24 października 2014 r. (przedsiębiorcy, spółki) oraz załącznik nr 2 
(360/2012)-do rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi 
świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.Urz. UE l 114 z 26.4.2012, 
str.8)- druk obowiązujący w przypadku innych podmiotów starających się o 
dofinansowanie (np.PKS,MPK,PKP,OSIR,MOSIR,szkoły,ENEA,Aquanet itp.) O 
dofinansowanie może się starać również rolnik, posiadający indywidualne 
gospodarstwo rolne oraz rybak. Wymienione osoby starając się o dofinansowanie 
muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do przyuczania zawodu młodocianego 
ucznia. Składają oni do wniosku o dofinansowanie również formularz informacji-
załącznik nr 1  do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. 
(poz.810) oraz oświadczenie dotyczące deklaracji formy prawnej beneficjenta 
pomocy. Z wymienionymi dokumentami również złożyć należy 
informację/oświadczenie o pomocy de minimis otrzymane w okresie bieżącego 
roku, w którym składany jest wniosek oraz w ciągu dwóch lat, poprzedzających go. 
W przypadku spółek: umowa spółki z deklarowanymi udziałami, oświadczenie lub 
zaświadczenie wszystkich wspólników dot.otrzymanej/nie otrzymanej pomocy de 
mnimis. 

Wnioski o dofinansowanie, z kompletem dokumentacji dostępne na stronie 
www.mosina.pl w zakładce: Dla mieszkańca/dział Oświata oraz w Biurze Obsługi 
Interesanta na parterze budynku Urzędu. 

 

 


