
 
 

 

Cel szkolenia:  

 

Praktyczne przedstawienie 

przepisów dofinansowania 

kosztów kształcenia 

młodocianych w tym: wnioski, 

warunki dofinansowania, 

weryfikacja wniosku, zasady 

dofinansowania, decyzje. 

 

 

Adresaci:  

 

Pracownicy urzędów miast i 

gmin zajmujący się 

dofinansowaniem kosztów 

kształcenia młodocianych oraz 

osoby zainteresowane tą 

tematyką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE ONLINE 02 CZERWIEC 2022 r. 
 

WYDAWANIE DECYZJI O DOFINANSOWANIU 

MŁODOCIANYCH W PRAKTYCE 

 

 

PROGRAM:  

 

1. Podstawy prawne przyznania dofinansowania kosztów 

kształcenia młodocianych. 

2. Pojęcie pracodawcy na gruncie orzecznictwa sądowego.  

3. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz 

przyuczenia do wykonywania określonej pracy.  

4. Różnica w egzaminowaniu młodocianych pracowników, 

realizujących praktyczne przygotowanie zawodowe u 

pracodawcy będącego lub niebędącego rzemieślnikiem. 

5. Definicja rzemieślnika  

6. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu - kwalifikacje 

7. Przyznawanie dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników pracodawcom będącym i 

niebędącym przedsiębiorcami. 

8. Spadkobiercy a prawo do dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianych. 

9. Zmiana pracodawcy, przejęcie pracowników a prawo do 

dofinansowania  

10. Omówienie warunków, jakie muszą spełnić pracodawcy, 

ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia, w oparciu 

o najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych. 

11. Wysokość dofinansowania.  

12. Jak zweryfikować prawidłowość wniosku o dofinansowanie. 

Wymogi formalne. 

13. Zasady i tryb przyznawania pracodawcom dofinansowania do 

kosztów kształcenia. 

14. Jak stosować przepisy Kpa w sprawach dotyczących 

przyznawania pracodawcom dofinansowania do kosztów 

kształcenia?  

15. Doręczenia elektroniczne - zmiany w przepisach Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

16. Obowiązki podmiotów publicznych na gruncie ustawy o 

doręczeniach elektronicznych , przepisy przejściowe, kiedy 

obejmą jst. 

17. Terminy załatwiania spraw i ich przedłużanie- zmiany w kpa 

18. Wszczęcie postępowania administracyjnego-  zmiany w kpa 

19. Postępowanie dowodowe.  

20. Decyzje administracyjne w sprawach dotyczących przyznawania 

dofinansowania do kosztów kształcenia. Jak prawidłowo 

konstruować decyzje? Uzasadnienie decyzji jako ważny jej 

element. Prawo do zrzeczenia się odwołania.  

 



 

Kontakt:  

Firma Szkoleniowo Doradcza 

MATMAR Krystyna Gąsiorek 

 

38-400 Krosno 

ul. Wojska Polskiego 32a 

tel. 513-969-000 

e-mail: 

biuromatmar1@gmail.com 

 

 

Termin: 02 czerwiec 2022 r.  

Początek szkolenia: 09.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Metryka sprawy administracyjnej do decyzji przyznających 

dofinansowanie. 

22. Pomoc de minimis. Wypełnianie formularza. Zaświadczenia. 

23. Ochrona danych osobowych przetwarzanych w toku 

postępowania administracyjnego w sprawie o dofinansowanie 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników.  

24. Orzecznictwo w sprawach o dofinansowanie młodocianych. 

 

 

Prowadzący:  

 

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, 

prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych 

osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące 

kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka 

komentarzy i opinii prawnych. 

 

Cena: 330 zł netto/os*  

*zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków 

publicznych.  

 

Cena obejmuje: dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały 

szkoleniowe (pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesłane w 

zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem 

 

Zgłoszenie proszę przekazywać poprzez rejestrację online –  

dostępna pod każdym tematem szkolenia 

 

Ważne: Brak rezygnacji pisemnej 3 dni przed szkoleniem, będzie 

równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnymi kosztami szkolenia. 
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