URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Edukacji

WE II

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
Podstawa prawna art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59,
poz. 949 z późniejszymi zmianami)

I.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
(WE-2)
Załączniki do wniosku:
- kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem,
- kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
- kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik
ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,
- kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu
pracodawcy albo zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianych,
- w przypadku jeśli osoba zatrudniona u pracodawcy kształci młodocianego - umowa o pracę,
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem”przez osobę składającą wniosek
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
(WE-2a)
3. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc
oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenie o nieuzyskaniu takiej pomocy.

II.

OPŁATY:
Nieodpłatne
TERMIN ODPOWIEDZI:
30 dni
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Edukacji (WE): Plac Zwycięstwa 3, pok. 200 lub 205, tel. (59) 8488-430 lub 8488-322
ODWOŁANIE:
W przypadku decyzji o odmowie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego
pracownika wnosi się odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku
za pośrednictwem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.
UWAGI:
1. Złożenie wniosku może nastąpić w jednej z dwóch form:
- osobiście przez wnioskodawcę
- za pośrednictwem poczty
O formie zgłoszenia decyduje zgłaszający.
2. W przypadku braku kompletu wymienionych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę.
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