
URZĄD  GMINY  POLSKA  CEREKIEW 
47 – 260  Polska Cerekiew  ul. Raciborska 4 

tel. 77/ 480 14 60 

e-mail ug@polskacerekiew.pl              www.polskacerekiew.pl 
 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania 

zawodowego pracowników młodocianych 
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 

1. Urząd Gminy w Polskiej  Cerekwi – stanowisko pracy ds. oświaty, spraw organizacyjnych 

i pozyskiwania środków zewnętrznych  

2. Pokój nr 15 - I  piętro 

3. Telefon:  77 480 14 63, e-mail: m.weirauch@polskacerekiew.pl 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem (druk władny urzędu) 

2. Wniosek pracodawcy w sprawie przyznania dofinansowania (druk własny urzędu) 

3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez pracodawcę (lub osobę 

prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę u niego zatrudnioną) kwalifikacji 

wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określonych w 

odrębnych przepisach, 

4. Kopia umowy o pracę  z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania 

zawodowego, 

5. Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie 

potwierdzające zdanie egzaminu, 

6. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis, 

7. Wszystkie zaświadczenia (kopie) o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał  

w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo 

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym  okresie, albo 

oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.  

OPŁATY: 

Bez opłat 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Zgodnie z kpa. od dnia wpływu wniosku 1 miesiąc czasu na wydanie decyzji 

UWAGI: 
Dofinansowanie przyznaje wójt gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

młodocianego pracownika, w drodze decyzji administracyjnej.  Pracodawca składa wniosek  

o przyznanie dofinansowania w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez ucznia nauki 

zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika  

wynosi w przypadku nauki zawodu  przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy – 

8.081 zł, a w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy 

pełny miesiąc kształcenia. Kwota ta podlega waloryzacji. Dofinansowanie stanowi pomoc de 

minimis w rozumieniu rozporządzenia (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.  

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 

PODSTAWA PRAWNA : 
1. Kodeks postępowania administracyjnego 

2. art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo Oświatowe (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 910) 
 

 

mailto:ug@polskacerekie.pl
http://www.polskacerekiew.pl/

