}Od 1 września 2012 roku obowiązują nowe zasady dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianych pracowników.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (DZ.U. Nr 205, poz. 1206), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i
88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Pomoc de minimis udzielana pracodawcom traktowana jest jako pomoc publiczna w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(DZ. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty
Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego
pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki.
1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia
zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład
w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy.
2. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu
pracodawcy.
3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
4. Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.
5. Kopię dokumentu potwierdzającego datę zdania egzaminu zawodowego przez
młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym - dyplom lub świadectwo
potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do
wykonywania określonej pracy, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu oryginał.
6. Kopię świadectwa pracy pracownika młodocianego wystawionego przez pracodawcę.
7. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega się o
pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie.
8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Formularz informacji winien być podpisany przez właściciela lub osobę uprawnioną do
reprezentowania podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis.
Wysokość dofinansowania
Od 1 września 2012 r. wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego
młodocianego zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego i wynosi:
1. w przypadku nauki zawodu:
1) 8 081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
2) 4 587 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące
(zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw, kwota wypłacana będzie, na mocy przepisów przejściowych, do
31 grudnia 2014 roku). Uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczęli naukę w klasach II
dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254 zł za każdy pełny miesiąc
kształcenia.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 ze zm.) w §3a zobowiązuje
pracodawców do zawiadomienia Burmistrza o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego z młodocianym pracownikiem. Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich
pracodawców o składanie w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, informacji o zawarciu umowy
z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

