
 

 

K A R T A   I N F O R M A C Y A J N A 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych  

URZĄD GMINY 
Nowe Miasto 
 Lubawskie 

 

Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie 

Stanowisko odpowiedzialne: Referat Oświaty - stanowisko ds. organizacji 

Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu 

Konto: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie 

BANK: Bank Spółdzielczy Brodnica 09 9484 1121 2001 0121 6053 0001 

NIP: 877-10-45-915 

 

 

Podstawa prawna: 

Art. 70bUstawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze 

zm.) 

I. WYMAGANE DOKUMENTY: 

 wniosek o dofinansowanie, 

 dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji 

do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez 

pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę 

zatrudnioną u pracodawcy, 

 dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe 

młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy, 

 umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, 

 dokument potwierdzający zdanie egzaminu z przygotowania zawodowego przez 

młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym, 

 dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany 

umowy), 

 świadectwo pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany 

pracodawcy w czasie trwania nauki zawodu), 

 pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, 

 wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis  otrzymane w roku, w którym 

pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub 

oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo 

oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

 formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

(załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 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 zm. ). 

 
 
 
 



 
 
II. OPŁATY: 
Brak opłat 

 

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Referat Oświaty, stanowisko ds. organizacyjnych 

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem 

Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie, który wydał decyzję (odwołanie składa się w punkcie obsługi 

mieszkańca Urzędu Gminy lub na stanowisku prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się  

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 

V. UWAGI: 

Brak 

 

 

 

 

 
 

 


