
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice

tel.: (32) 31-71-100 fax.: (32) 222-25-65
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30-17.00; 

wtorek, środa, czwartek 7.30-15.30; piątek 7.30-14.00

Karta usługi
ED-02

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

WYMAGANE DOKUMENTY

· ED-02-01 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
· Załączniki: 
1. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do kształcenia zawodowego przez pracodawcę lub

osobę zatrudnioną u pracodawcy lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy 
2. Umowa o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego 
3. Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy 
4. dokumenty  potwierdzające  datę  złożenia  egzaminu  przez  młodocianego  z  wynikiem  pozytywnym

/dyplom, świadectwo, zaświadczenie/ 
5. Zaświadczenie z Cechu Rzemiosł Różnych o szkoleniu ucznia rzemieślniczego 
6. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega

się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, 

7. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz dwóch
ostatnich latach poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem,

8.  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 24 października 2014. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 1543)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Edukacji ul. Powstańców 1

Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Powstańców 1

Odbiór dokumentów: odpowiedź na wniosek, zainteresowany otrzyma pocztą

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1 miesiąc od dnia złożenia kompletnego wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Pobierz i wypełnij wniosek 

2. Dołącz wymagane załączniki 

3. Wniosek wraz z załącznikami złóż w Biurze Obsługi Mieszkańca, w terminie 3 m-cy od dnia zdania
egzaminu. 

4. Jeśli wniosek jest niekompletny lub wymaga wyjaśnień otrzymasz odpowiednią informację 

5. Decyzję o przyznaniu bądź odmowie otrzymasz listownie za potwierdzeniem odbioru. 

OPŁATY

Brak opłat

TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mysłowice w terminie 
14 dni od dnia otrzymania decyzji

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych  informacji  udzielają  pracownicy  Wydziału  tel.  (032)  31-71-164  e-mail:
a.sobon@um.myslowice.pl 

PODSTAWA PRAWNA

· Art. 122 ustawy o Prawo oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016r./ Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 z późn. zm./
· § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych 

i ich wynagradzania z dnia 28 maja 1996 r. /Dz.U. z 2014 r. poz.232/
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