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DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
PRACODAWCOM, KTÓRZY ZAWARLI
Z PRACOWNIKAMI MŁODOCIANYMI UMOWĘ O PRACĘ W
CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

OŚWIATY

Podstawa prawna:





Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Ministra
Edukacji
Narodowej
i
Sportu
z
dnia
1
lipca
2002r.
w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 988 z późn. zm. )
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z
późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek
od
pracodawcy
(wzór
stanowi
załącznik
do
niniejszej
procedury)
złożony
w terminie 3 miesięcy od daty ukończenia przez pracownika młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do
wykonywania określonej pracy.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:







dokumentów
potwierdzających,
że
pracodawca
lub
osoba
prowadząca
zakład
w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianych,
umowy lub umów o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
świadectwa pracy młodocianego pracownika,
świadectwa ukończenia szkoły zawodowej – w przypadku ukończenia nauki zawodu,
dyplomów, świadectw lub zaświadczeń potwierdzających ukończenie przez pracownika młodocianego nauki
zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu
pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

II. OPŁATY
Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub
kopi wynosi 17,00 zł. ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 Do 2 miesięcy
Dofinansowanie
pracodawcom
kosztów
kształcenia
pracowników
z którymi zawarli umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego następuje w drodze decyzji.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Oświaty

młodocianych,

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Szczebrzeszyna.

VI. UWAGI
Dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Szczebrzeszyn.

