
 

KARTA  USŁUGI OŚ.I -1 

Urząd Gminy Kwidzyn 

ul. Grudziądzka 30 
82-500 Kwidzyn 

Dni i godziny urzędowania:  

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00 - 15.00 

środa: 7.00 - 16.00 

piątek: 7.00 - 14.00 

tel. (+48) 55 261 41 51 
fax. 55 279 23 06 
e-mail: urzad@gminakwidzyn.pl 
 

Wersja nr 06 

Data zatwierdzenia: 

 

30.11.2020r. 

Rodzaj usługi: 

 
Udzielanie dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie 
Gminy Kwidzyn z tytułu umowy o pracę w przypadku 

nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej 
pracy 

 

Podstawa prawna: 

1) art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.); 

2) Dział dziewiąty ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.); 

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.); 

4) Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626  

z późn zm.); 

5) Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1644);  

6) Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r., poz. 391); 

7) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2020 r. poz. 708); 

8) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

Wymagane 

dokumenty: 

1) wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianego pracownika; 

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 

potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych  

do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego, 

określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego 

młodocianych i ich wynagradzania; 

3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę  

z młodocianym pracownikiem zawartą w celu przygotowania 

zawodowego oraz aneksy do tej umowy; 

4) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa pracy 

młodocianego pracownika; 

5) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa 

ukończenia szkoły; 

6) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu lub 

świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany 

pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do 

wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie                            

z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych 
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i ich wynagradzania; 

7) dokument potwierdzający miejsce zamieszkania młodocianego            

w przypadku, gdy nie posiada on stałego lub czasowego meldunku 

na terenie Gminy Kwidzyn; 

8) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

de minimis zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych 

przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r. 

poz. 1543); 

9) oświadczenie pracodawcy o otrzymanej bądź nie otrzymanej 

pomocy de minimis. 

Opłaty: Nie podlega opłacie 

Termin załatwienia 

sprawy: 

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wypłata dofinansowania 

nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się 

ostateczna, przelewem na wskazany przez stronę rachunek bankowy, 

po otrzymaniu środków z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gdańsku.  

Miejsce złożenia 
dokumentów: 

Urząd Gminy Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30,  

Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1 (parter), tel. 55 261 41 51  

- w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego 

pracownika egzaminu. 
 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

 

Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 27 (II piętro) 

  

Osoba 

odpowiedzialna: 
Agnieszka Bluma – Inspektor do spraw oświaty tel.: 55 261 41 82 

Sposób załatwienia 

sprawy: 
Po spełnieniu warunków wydawana jest decyzja o przyznaniu 

dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 

Tryb odwoławczy: 

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze  

w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Kwidzyn, w terminie 14 

dni od daty doręczenia decyzji. 

 

Dodatkowe 
informacje: 

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie zawiadamia Wójta 

Gminy Kwidzyn o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego z młodocianym pracownikiem, niezwłocznie po jej 

zawarciu. Do zawiadomienia należy dołączyć kserokopię umowy  

z młodocianym pracownikiem. 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego 

młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego                  

z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi: 

1) w przypadku nauki zawodu – do 8 081,00 zł przy okresie 

kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia 

jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się 

w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia; 

2) 10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach 

wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b  

ust. 1 ustawy Prawo oświatowe;  

3) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy  

– do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. 

Powyższe kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w 

roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje 

wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. 



WNIOSKI I FORMULARZE DO POBRANIA: 

1) wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego 

pracownika; 

2) oświadczenie pracodawcy o otrzymanej pomocy de minimis; 

3) oświadczenie pracodawcy o nie otrzymanej pomocy de minimis;  

4) zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego z młodocianym pracownikiem. 

 

 

* zatwierdzone karty znajdują się w zasobach Urzędu Gminy Kwidzyn 
 


