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UZYSKANIE DOFINANSOWANIA PRZEZ PRACODAWCÓW
KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek – druk dostępny w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., pokój nr 3 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Poradnik Klienta.
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianych.
3. Kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania
zawodowego.
4. Kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu
lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu.
5. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie.
6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
7. W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowy
o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Książu Wlkp.
Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Stanowisko ds. oświaty
Pokój nr 3
tel. 61 2822001 wew. 40, e-mail: agata.weiss@ksiaz-wlkp.pl
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.
Termin wydania decyzji uzależniony jest od terminu otrzymania środków z Funduszu Pracy
na pokrycie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydawana jest decyzja administracyjna.
OPŁATY
Zwolnione z opłaty.
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Poznaniu
za pośrednictwem Burmistrza Książa Wlkp. w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572
ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.
Nr 267).
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3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz.1282 ze zm.).
DODATKOWE INFORMACJE
1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy
Książ Wlkp., pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Książa Wlkp.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2. Dofinansowanie przyznaje Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
młodocianego pracownika.
3. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy złożyć
w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu
lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
4. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko
jednego młodocianego pracownika.
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 11.04.2013r.
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