Dofinansowanie Kosztow Ksztafcenia Mfodocianych
Pracownikow
WOjt Gminy Niegowa informuje, ze na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 wrzegnia 1991 r.
o systemie o§wiaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z pO2n. zm .), pracodawcy mogq
uzyskao od gminy, wla§ciwej ze wzglcdu na miej sce zamieszkania miodocianego pracownika,
dofinansowanie kosztOw ksztalcenia mlodocianego pracownika w celu przygotowania
zawodowego.
Dofinansowanie przysluguje je2e1i:
1) pracodawca lub osoba prowadzqca zaklad w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego
miodocianych okre§lone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego mlodocianych
i ich wynagradzania;
2) mlodociany pracownik ukoficzyl naukc zawodu lub przyuczenie do wykonywania
okre§lonej pracy i zdal egzamin, zgodnie z przepisami, o ktorych mowa w pkt 1.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, zloZony w terminie 3 miesiccy od
dnia zdania przez mlodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami rozporzqdzenia
w sprawie przygotowania zawodowego miodocianych i ich wynagrodzenia.
Zgodnie z art. 70 b ust. 11 ustawy o systemie o§wiaty, dofinansowanie kosztow ksztalcenia
miodocianych pracownikow stanowi pomoc de minimis udzielanq zgodnie z warunkami
okre§lonymi w rozporzqdzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporzqdzeniu Komisji (UE) nr
1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (DZ. Urz. UE L
352 z 24.12.2013, s.9).
Do wniosku o dofinansowanie naleZy dolqczye kopie potwierdzonych za zgodno§e
z oryginalem przez pracodawcy :
- dokumentOw potwierdzajqcych posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji
do prowadzenia ksztalcenia zawodowego mlodocianego pracownika przez pracodawcy lub
osobc prowadzqcq zaklad w imieniu pracodawcy albo osobc zatrudnionqu pracodawcy,
- dokumentu potwierdzajftcego zatrudnienie na umovvc o pracy osoby prowadzq,cej
przygotowanie zawodowe miodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
- umowy o pracy z mlodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- §wiadectwa pracy mlodocianego pracownika,
- dokumentu potwierdzajqcego zdanie egzaminu z przygotowania zawodowego przez
mlodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,
- umowy o pracc i §wiadectwa pracy mlodocianego pracownika wydane przez poprzedniego
pracodawcc (dolqczye w przypadku zmiany w czasie trwania nauki),
- wszystkich za§wiadczefi o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymal w roku,
w ktOrym ubiega sic o pomoc oraz w ciqgu 2 poprzedzajqcych go lat albo o§wiadczenia
o wielkoki pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo o§wiadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w wy2ej wymienionym okresie,
- wypelniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sic o pomoc de minimis
wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 29
marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajqcy sic
o pomoc innq niz pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybolOwstwie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z po2n. zm .);
- aktualny wydruk z CEIDG lub wpis do KRS w zaleZno§ci od formy prowadzonej przez
pracodawcc dzialalno§ci.
W przypadku skladania wniosku przez pelnomocnika, do wniosku nalezy dolqczya ponadto
oryginal pelnomocnictwa.
Wnioski o dofinansowanie nale2y skladae w biurze podawczym Urzcdu Gminy Niegowa ul.
Sobieskiego 1
Wszelkie informacje mozna uzyskaa pod nr telefonu 34 315 10 20 w.29
Prosimy wszystkich pracodawcOw o informowanie , o zawarciu umowy z miodocianymi
pracownikami \Vojta Gminy Niegowa co umoiliwi zaplanowanie §rodkow na
dofinansowanie koszt6w ksztalcenia.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 wrze§nia 1991r. o systemie o§wiaty — art. 70b (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z po2n. zm .).
2. Rozporzqdzenie Rady ministr6w z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania
zawodowego mlodocianych i ich wynagrodzenia (tekst jednolity Dz.u. z 2014 r.
poz.232).
3. Rozporzqdzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r, w sprawie praktycznej nauki
zawodu, § 10 ust.4 i 5 (Dz.U. z 2010 r. Nr 244, poz.1626).
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postcpowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy
publicznej, art.37 ust.1,2a,7,art. 39 (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz.404
z pO2n.zm.).

5. Rozporzqdzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013 ).
6. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawionych przez podmiot ubiegajg c. y sic o pomoc de minimis (Dz.U.
z 2010 r. Nr 53 , poz.311, z poin.zm.)

Do wniosku nalezy zalqczy:

I) kopie dokumentOw potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych wymaganych do prowadzenia
przygotowania zawodowego mlodocianego pracodawcy lub osoby prowadatcej szkolenie okrdlone w przepisach w sprawie
przygotowania zawodowego mlodocianych i ich wynagradzania; (dyplom mistrzowski, zaSwiadczenie o ukoficzeniu kursu
pedagogicznego )
2)

kopic umowy o pracy z miodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

3)

dokument potwierdzajgcy date zdania egzaminu zawodowego przez miodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (kopia
dyplomu lub Swiadectwa potwierdzajaco zdanie egzaminu koticzqcego nauke zawodu lub przyuczenie do wykonywania
okrdlonej pracy albo oryginal za§wiadczenia potwierdzajqcego zdanie tego egzaminu);

4)

kopie dokumentOw potwierdzaj4cych zatrudnienie osoby prowadz4cej w imieniu pracodawcy szkolenie — jesli dotyczy;

5)

aktualny wydruk z CEIDG lub z Krajowego Rejestru Sgdowego w zalenoki od formy dzialalnoki prowadzonej przez
pracodawcy. Z dokumentu powinno wynikae, ze skladany wniosek zostal zloZony przez osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu ubiegajqcego sic o dofinansowanie;

6)

wszystkie zaSwiadczenia o pomocy de minimis, jakq pracodawca otrzymat w roku, w ktOrym ubiega sic o pomoc, oraz
w ciagu dwOch poprzedzajgcych go lat albo eAwiadczenie o wielkoSci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub
oSwiadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie;

7)

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sic o pomoc de minimis;

8)

pelnomocnictwo — w przypadku sktadania wniosku przez petnomocnika.

