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Nazwa usługi
DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW          

Podstawa prawna:
art.70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), ustawa z dnia 30.04.2004 r.
o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
a) wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia ucznia (F-OR – 03- 2),
b) kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
c) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego
młodocianych,
d) kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające
zdanie tego egzaminu,
e) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (F-OR-03-3),
f) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w
ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (F-OR-03-4)
albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (F-OR-03-5).

II. OPŁATY:
brak- zwolnione na podstawie art.2 ust.1 lit. „g” ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 783 z późn. zm.)

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
- do 30 dni od daty złożenia wniosku

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Referat Organizacyjny, pok. nr 1 tel. (56) 684 10 24 wew. 30

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA:
1.  Zgodnie  z  zapisem §  3  a  Rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia  28  maja  1996  r.  w sprawie  przygotowania
zawodowego  młodocianych  i  ich  wynagradzania  (Dz.U.  z  2014  r.,  poz.  232)  „o  zawarciu  umowy  pracodawca
zawiadamia wójta  (burmistrza,  prezydenta  miasta) właściwego ze względu  na miejsce zamieszkania  młodocianego”.
Informacja powinna także wskazywać rok, w którym nastąpi złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów nauki bądź
przyuczenia. Jest to niezbędne w celu zapotrzebowania środków finansowych na ten cel (F-OR-03-1).
2. Zgodnie z art. 70 b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – dofinansowanie jest przyznawane na
wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
3. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie przyznaje w drodze decyzji  dofinansowanie pracodawcom zatrudniającym
młodocianych  pracowników zamieszkałych  na  terenie  gminy Kowalewo  Pomorskie  na  podstawie  art.  70  b  ust.  6
w/w ustawy, po spełnieniu wyżej wymienionych warunków.
4. Organ wydający decyzję może zażądać wglądu do oryginałów dokumentów dołączonych do wniosku.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał
decyzję.
Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim , Pl. Wolności 1, w terminie
14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VII.  UWAGI:   Tutaj można także pobrać:
 - druk zawiadomienia o zawarciu umowy  z młodocianym pracownikiem (F-OR-03-1),   
 - wniosek  o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika (F-OR-03-2),
 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z instrukcją wypełniania       
   formularza (F-OR-03-3),
 - druk oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc
   oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat (F-OR-03-4),
- druk oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w  w/wym. okresie (F-OR-03-5)
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