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DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁOD OCIANYCH 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

Urząd Gminy w Skórcu ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec 

Gminna Administracja Szkół 
tel. (25) 631-28-97 

OSOBA WŁAŚCIWA DO 
ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

Elwira Murawiec – Kierownik Gminnej Administracji Szkół 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

Wydanie decyzji administracyjnej  

 
WYMAGANE 
DOKUMENTY 

Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników wraz załącznikami: 
1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę 

prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u 
pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania 
zawodowego młodocianych;  

2. Kopię świadectwa ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej 
szkoły zawodowej (lub zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, 
ewentualnie zasadniczej szkole zawodowej);  

3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania 
zawodowego;  

4. Kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie 
przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania 
określonej pracy i zdanie egzaminu;  

5. Kopię zaświadczenia pracodawcy o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej lub KRS (w wypadku s.c. również kopię umowy spółki);  

6. Kopię świadectwa pracy (w wypadku potrzeby);  
7. Pełnomocnictwo,  jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę; 
8. Wypełnionego formularzaormularzaormularzaormularza    informacji przedstawianych przy ubieganiu się o 

pomoc de minimis; 
9. Wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, 

w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo 
oświadczenia o wielkości   pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, 
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.  

OPŁATY Wolne od opłat skarbowych 

CZAS ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

W terminie do dwóch  miesięcy od daty złożenia wniosku 

TRYB ODWOŁAWCZY 
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Siedlcach  za pośrednictwem Wójta Gminy 
Skórzec 

INNE INFORMACJE 

Wniosek należy składać w terminie  nie później  niż 3 miesięcy od dnia 
zdania egzaminu  przez młodocianego pracownika.  
Dofinansowanie przysługuje pracodawcom, których pracownicy 
młodociani mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Skórzec 

FORMULARZ DO 
POBRANIA 

Wzór  wniosku  dostępny  w  pokoju nr  2 WEJŚCIE B i na stronie 
internetowej www.skorzec.eu  

PODSTAWA PRAWNA 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 


