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PODSTAWA PRAWNA 

Rozporządzenie Komisji (WE)Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania 

art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006) 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dot. Pomocy publicznej (tekst 

pierwotny: Dz. U. Nr 123, poz. 1291)(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 585 z późn. 

zm.) 

Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. z 2010 r., nr 18, poz. 99) 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity z 

2000 r.  Dz. U.  Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256 

poz.2572 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego 

młodocianych pracowników i ich wynagrodzeń (Dz.U. Nr 60 poz. 278 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. nr 244 poz. 1626 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 

311)  

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

 

Wnioski przyjmowane są w Gminnym Zespole Oświaty w Santoku mieszczącym się  w 

Urzędzie Gminy Santok pokój nr 18, Santok ul. Gorzowska 59. 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

       

Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 

 

urząd@santok.pl
http://www.santok.pl/


Do wniosku należy dołączyć: 

1).dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego 

młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu 

pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę. Kwalifikacje, o których 

mowa, określone są w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich 

wynagradzania. 

2).umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, 

3).świadectwo pracy młodocianego pracownika, 

4).dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego 

pracownika. 

5). dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy 

szkolenia. 

6). dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia ( w przypadku zmiany umowy). 

7). pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika. 

8). wszystkie zaświadczenia pomocy de minimis, jaką pracodawcy otrzymali w roku, w którym 

ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o 

wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu 

pomocy de minimis 

9). rormularz informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 

minimis wraz z sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych, 

sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 

(Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 za zm). Jeżeli wnioskodawca nie podlega sprawozdawczości 

rachunkowej powinien złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z 

ww. ustawą. 

 

III. OPŁATY 

Nie pobiera się. 

 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  jest przyznawane na wniosek 

pracodawcy złożony w terminie do 3 miesięcy od daty zdania  przez młodocianego pracownika 

egzaminu z tytułu nauki zawodu  lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 

Dofinansowanie przyznaje  wójt, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego 

pracownika w drodze decyzji. 

Złożony przez pracodawcę wniosek rozpatruje się co do zgodności i kompletności  

przedłożonych dokumentów. Po stwierdzeniu spełnienia przez pracodawcę określonych w 

poszczególnych przepisach  warunków oraz zgodności i kompletności dokumentów wydawana 

jest decyzja. 

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

    Do 30 dni. 



 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

 

      Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Gorzowie Wlkp. Za pośrednictwem Wójta Gminy Santok, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

decyzji. 

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

 

 Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z 

wnioskodawcą może skrócić termin załatwienia sprawy. 

       

VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES) 

 

   Gminny Zespół Oświaty w Santoku – stanowisko  ds. pomocy materialnej uczniów i obsługi 

kasy, pokój 18 (piętro), tel. (95) 7287526. 

 

 

GZO-02 Wydanie IV  z dnia 09.01.2013 Strona 3/3 

 

 

 

 

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – pobierz *.rtf 

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – pobierz *.pdf 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz pdf 

 

 

 

 

 

http://www.santok.pl/santok/procedury/wnioski/gzodofinansowanie.rtf
http://www.santok.pl/santok/procedury/wnioski/gzodofinansowanie.pdf
http://www.santok.pl/santok/procedury/pro1_a.pdf

