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W sprawie: 

 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 

1. Od czego zacząć? 

1)  zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem; 

2) wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika; 

3) załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem;  

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia 
zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład 
pracy w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną przez pracodawcę ( dyplom uzyskania 
tytułu zawodowego, zaświadczenie ukończenia kursu pedagogicznego,  

- kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu 
pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy, 

-  kopię  umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, 

- kopię dyplomu lub  świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że 
młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdał 
egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich 
wynagradzania,  

- kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika, 

- kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy, 

- aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności 
prowadzonej przez pracodawcę, 

- wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 

- kopię wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał pracodawca w roku,                
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia 
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie. 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

      Nie wymaga opłat. 



3. Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Referat Organizacyjny i Oświaty  

Sebastian Szymała - Inspektor 

Pokój nr 30 II piętro  

Tel. 77 413 41 50 wew. 25 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienia sprawy wymagającej 
postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy 
szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania 
odwołania.   

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Odbiór decyzji osobisty lub za pośrednictwem poczty pod wskazany adres przez 
wnioskodawcę za potwierdzeniem odbioru.   

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

     - ustawa z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty art. 70b (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 
z późn. zm.).     - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. 
U. z 2016 r.  
     poz. 23 z późn. zm); 
     - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie praktycznej  
     nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz.1626)  
     - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania 
     zawodowego młodocianych ich wynagradzania (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.232); 
     -  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2011 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U.z 2012r. poz. 7), 
     - ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.). 
     - rozporządzenie rady Ministrów z dnia 24.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (dz.U.z 
2014 poz. 1543), 
     - art. 190-206 Kodeksu Pracy 
     - rozporządzenie Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (dz. Urz. UE L 352 z 
24.12.2013r.) 
 

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie 
gminy Byczyna, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Byczyny. Do 
zgłoszenia należy dołączyć kserokopię umowy o pracę w celu przygotowania 
zawodowego. 

2. Dofinansowanie przyznaje Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 
młodocianego pracownika. 

3.  Wniosek należy złożony w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego 
pracownika egzaminu zawodowego lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy  

4. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów tylko jednego 
młodocianego. 

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 



Od wydanej decyzji, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Byczyny, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania decyzji. Odwołanie można wysłać listownie lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi 
Klienta  (pokój nr 4 parter). 

9. Wzór wniosku do pobrania:  

DODATKOWE UWAGI: 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika: 

- w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres 
kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się wysokości 
proporcjonalnej do okresu kształcenia): do 8081 zł. 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy miesiąc kształcenia):254 zł. 

Waloryzacja dofinansowania: 

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok,                
w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. 

 
Godziny urzędowania 

Urzędu Miejskiego w Byczynie: 
 

Poniedziałek 
godz. 7.30 – 16.00 

 
Wtorek-Czwartek 
godz. 7.30-15.30 

 
Piątek  

godz. 7.30 – 15.00 
 

Opracował: Sebastian Szymała Zatwierdził: Marcin Czech  

 


