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tel. 44 647 08 95

EOS

1. Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2156 ze zmianami),
2. Art. 104 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
3. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2012 poz. 7ze zmianami),
4. Rozporządzenie RM z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232 ze zmianami),
5. Rozporządzenie RM z 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 ze zmianami),
6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. 2007, Nr 59, poz. 404 ze zmianami),
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w
sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244 poz. 1626 ze zmianami)
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz
z następującymi załącznikami:




Wymagane
dokumenty








kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych
do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu
przygotowania zawodowego,
kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego
ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej
pracy i zdanie stosownego egzaminu,
kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
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,
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis (wzór formularza i instrukcja wypełniania)
w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć
pełnomocnictwo,
w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć
także umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego
pracodawcę.
(Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność)

Forma
załatwienia
sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej oraz przekazanie dofinansowania.

Opłaty
Miejsce
złożenia
wniosku

Termin
rozpatrzenia
wniosku

Tryb
odwoławczy

Nie pobiera się opłat.
Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica – Biuro
Obsługi Mieszkańców
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia
zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przez młodocianego
pracownika.
2. Wydanie decyzji administracyjnej następuje zgodnie z art. 35 § 3 KPA.
3. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od
otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników.
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Moszczenica
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
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