INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PRACODAWCOM KOSZTÓW
KSZTA CENIA PRACOWNIKÓW M ODOCIANYCH
Zespó Ekonomiczno - Administracyjny Szkó Gminy Opatówek informuje, e na podstawie art. 70b
ustawy z dnia 7 wrze$nia 1991 r. o systemie o$wiaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z pó.niejszymi
zmianami) pracodawcy mog1 uzyska2 od gminy, w a ciwej ze wzgl#du na miejsce zamieszkania
m odocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kszta cenia pracownika m odocianego w celu jego
przygotowania zawodowego.
M odociani pracownicy to, zgodnie z ustaw1 - Kodeks Pracy, m odzie w wieku 16-18 lat, podlegaj1ca
(zgodnie z ustaw1 o systemie o$wiaty) obowi1zkowi szkolnemu lub obowi1zkowi nauki. Przygotowanie
zawodowe pracodawcy jest sposobem realizacji tego obowi1zku. Przygotowanie to odbywa si7 przez
nauk# zawodu lub przyuczenie do wykonywania okre lonej pracy.
I. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców, o ile spe ni1 nast7puj1ce warunki okre$lone w art.
70b ustawy o systemie o$wiaty:
1. pracodawca lub osoba prowadz1ca zak ad w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego m odocianych
(§ 10 rozporz1dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej
nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r., Nr 113 poz.988 z pó.n. zm.),
2. m odociany pracownik uko>czy nauk7 zawodu lub przyuczenie do wykonywania okre$lonej pracy i zda
egzamin.
II. Wysoko$2 kwoty dofinansowania kosztów kszta cenia jednego m odocianego zale y od okresu
kszta cenia wynikaj1cego z umowy o prace w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
1. w przypadku nauki zawodu:
a) 4.587 z – przy okresie kszta cenia wynosz1cym 24 miesi1ce,
b) 7.645 z – przy okresie kszta cenia wynosz1cym 36 miesi7cy,
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania okre$lonej pracy – 240 z za ka dy pe ny miesi/c
kszta cenia.
Pocz1wszy od 1 stycznia 2005 r. wymienione kwoty podlegaj1 waloryzacji wska.nikiem cen towarów
i us ug konsumpcyjnych ogó em, je eli wska.nik ten w okresie roku kalendarzowego, w którym
przeprowadzona by a waloryzacja wynosi co najmniej 105%.
Dofinansowanie nie przys uguje temu pracodawcy, z którym umowa o prac7 w celu przygotowania
zawodowego zosta a rozwi1zana z winy pracodawcy.
III. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, z o ony do Wójta Gminy Opatówek
w ci1gu 3 miesi7cy od uko>czenia przez m odocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania
okre$lonej pracy i zdania egzaminu.
Do wniosku nale2y do /czy3 kopie, potwierdzone za zgodno 3 z orygina em:
1.dokumentów potwierdzaj1cych posiadanie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych do prowadzenia
przygotowania zawodowego m odocianych,
2. umowy o prac7 z m odocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
3. dyplomu, $wiadectwa lub za$wiadczenia potwierdzaj1cego uko>czenie nauki zawodu lub przyuczenie
do wykonywania okre$lonej pracy i zdanie egzaminu,
Dofinansowanie przyznaje Wójt Gminy Opatówek w drodze decyzji administracyjnej.
Wnioski o dofinansowanie (za 1cznik Nr 2) nale y sk ada2 w siedzibie Urz7du Gminy Opatówek
pl. Wolno$ci 14, pok. nr 13, I pi7tro.
IV. Pracodawcy zostali zobowi1zani, na podstawie §3a rozporz1dzenia Rady Ministrów z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego m odocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996
r., Nr 60, poz. 278 z pózn. zm.) do zawiadomienia wójta w a$ciwego ze wzgl7du na miejsce zamieszkania
m odocianego o zawarciu z m odocianym umowy o prac7 w celu przygotowania zawodowego.
Nawi1zuj1c do powy szego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie ( za 1cznik Nr 1) Wójta
Gminy Opatówek, o zawarciu umowy z m odocianymi pracownikami, co umo liwi zaplanowanie $rodków
na dofinansowanie kszta cenia.
Za 1cznik Nr 1 – zawiadomienie
Za 1cznik Nr 2 - wniosek o dofinansowanie
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Za cznik Nr 1
…………………………..
(piecz tka zak adu pracy)

………………………………
(miejscowo , data)

Wójt Gminy Opatówek
ZAWIADOMIENIE
o zawarciu umowy z m odocianym pracownikiem
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(pe na nazwa zak adu pracy, adres)
reprezentowany przez ........................................................................................................................
w dniu ...........................................................zawar z
............................................................................................................................................................
(imi i nazwisko m odocianego pracownika, data urodzenia)
zamieszka ym w
............................................................................................................................................................
(dok adny adres zamieszkania m odocianego pracownika)
umow o prac w celu przygotowania zawodowego m odocianego:
przyuczenia do wykonania okre lonej pracy/nauki zawodu* ….......................................................
(nazwa zawodu)
Przyuczenie do wykonywania okre lonej pracy/nauki zawodu* rozpocz o si
dnia ......................................... i trwa b dzie do ..............................................................................
- ............................................................ miesi ce/cy).
Ucze) nie ucz szcza/ucz szcza* do szko y .......................................................................................
............................................................................................................................................................
(nazwa i adres szko y)
Uwagi, za czniki :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................................
(piecz tka i podpis pracodawcy)
* niepotrzebne skre li
Podstawa prawna § 3a rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania
zawodowego m odocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 278 z pózn. zm.
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Za cznik Nr 2
.............................................
/piecz pracodawcy/

…………………………………
(miejscowo , data)

Wójt Gminy Opatówek
WNIOSEK
o dofinansowanie pracodawcom kosztów kszta cenia m odocianych pracowników
/podstawa prawna art. 70b ustawy z dnia 7 wrze+nia 1991 roku o systemie o+wiaty
(tj. Dz.U. z 2004 r. nr 256, 2572 z pó3n. zm.)/
Pracodawca: imi i nazwisko .....................................................................................................
nazwa zak adu .............................................................................................................................
adres siedziby ..............................................................................................tel.............................
Rachunek bankowy, na który nale3y dokona9 p atno+ci:
.......................................................................................................................................................
Nazwa/y dokumentów potwierdzaj:cych uprawnienia do prowadzenia przygotowania
zawodowego (po wiadczone kopie w za czeniu):
a) ...........................................................................................................................................
b) ...........................................................................................................................................
c) ...........................................................................................................................................
Umowa/y o prac< (po wiadczone kopie w za czeniu) z m odocianym pracownikiem w celu
przygotowania zawodowego:
a) ...........................................................................................................................................
b) ...........................................................................................................................................
Pracownik m odociany: .............................................................................................................
imi i nazwisko

............................................................................................................
adres

zawód...................................................................... cykl kszta cenia:
(w a ciwe podkre li )
przyuczenie do wykonywania okre lonej pracy:

- 24 miesi ce
- 36 miesi cy
- 3 miesi ce
3

- 6 miesi cy
-…..miesi cy
Okres szkolenia pracownika m odocianego u pracodawcy …………………………………
/data, od – do/

to jest ………….pe nych miesi<cy i uko>czy /a nauk< zawodu.
Dokumenty potwierdzaj:ce uko>czenie nauki zawodu przez m odocianego pracownika:
+wiadectwo szkolne lub za+wiadczenie, dyplom potwierdzaj:cy kwalifikacje zawodowe,
za+wiadczenie o przyuczeniu do wykonywania okre+lonej pracy i zdanie egzaminu,
(po wiadczone kopie w za czeniu):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
/nazwa i numer dokumentu, przez kogo wydany/

Prawdziwo+9 powy3szych informacji potwierdzam w asnor<cznym podpisem:
data ........................................

...............................................................
podpis pracodawcy

Adnotacje urz<dowe:
Sprawdzono pod wzgl dem formalnym/merytorycznym
......................................
/data/

................................................................................
/podpis/

Sprawdzono pod wzgl dem finansowym
Przyznana kwota dofinansowania:................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................
/data/

...................................................................
/podpis/
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