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Tel./Faks: tel.  23 657-62-59 W.31     fax.657-62-59 
I. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej 
pracy młodocianego pracownika (wg załącznika – wzór        nr 1), 

2. Załączniki do wniosku wymienionego w ust.1: 
a) kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania 

zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego 
młodocianych i ich wynagradzania, 

b) kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, 
c) kopie odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenia 

potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy i złożył egzamin z wynikiem pozytywnym, 

d) zaświadczenie z Ochotniczego Hufca Pracy, że młodociany pracownik był jego uczestnikiem w okresie 
odbywania przyuczenia – w przypadku, gdy okres przyuczenia do wykonywania określonej pracy trwał 
dłużej niż 6 miesięcy, 

e) kopia umowy o pracę wystawiona przez poprzedniego pracodawcę - gdy młodociany pracownik 
rozpoczął praktyczną naukę zawodu u innego pracodawcy. 

3. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis (wg załącznika – wzór nr 2). 
4. Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w bieżącym roku kalendarzowym i dwóch poprzednich 

latach kalendarzowych lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (wg 
załącznika – wzór nr 3). 

5. Wypełniony formularz informacji zgodny ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia  29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający 
się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53. poz.311) (wg załącznika – wzór nr 4). 

6. Kopie sprawozdań finansowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 3 ostatnie lata obrotowe, lub 
jeśli wnioskodawca nie jest objęty obowiązkiem ich sporządzania, kopie zeznań o wysokości osiągniętego 
dochodu/poniesionej straty z prowadzonej działalności gospodarczej za 3 ostatnie lata podatkowe. 

 
       W związku z tym: 

o kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby prowadzącej przygotowanie   
     zawodowe młodocianego, kopię umowy o pracę zawartą z młodocianym oraz kopię    
     dyplomu lub świadectwa potwierdzające zdanie przez młodocianego pracownika    
     egzaminu zawodowego, pracodawca może potwierdzić za zgodność z oryginałem   
     własnoręcznie,  
o zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu                
     lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i złożył egzamin z wynikiem   
     pozytywnym należy przedstawić w oryginale, 
o zaświadczenie wymienione w ust. 2 pkt 4 powinno być złożone w oryginale. 

 
 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
Sekretariat  Urzędu Gminy w Kuczborku-Osadzie 
ul. Mickiewicza 7  
09-310 Kuczbork 



III. OPŁATY 
 
Brak 
 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 
1. Wnioski należy składać w terminie 3 miesięcy począwszy od dnia zdania przez młodocianego pracownika 

egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 
2. Po upływie w/w terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy. 
 

 
V. TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji administracyjnej w sprawie odmowy przyznania dofinansowania z tytułu kształcenia 
młodocianych pracowników służy stronie prawo wniesienia  odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Kuczbork-Osada, w terminie 14 dni od 
daty jej doręczenia.  

VI. PODSTAWA PRAWNA 
 

VI. PODSTAWA PRAWNA 
1. Art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu 

(Dz.U. Nr 244, poz.1626), 
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego 

młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.), 
4. Ustawa z dnia  14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 

z późn. zm.), 
5. Art.37 ust.1 oraz art.39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r.Nr 59, poz.404 z póź.zm.), 
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 

podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. (Dz.U. Nr 53, poz. 311), 
7. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 

Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006r.). 
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