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Procedura dotycząca zgłaszania zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone 

na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 

pracowników 

  

I   Podstawa prawna:  

 

1. Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1943, z późn. zm.),  

2. Art. 109 c, w związku z art. 108 ust. 1 pkt 55 oraz art.106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 645, z późn. zm.), 

3. Umowa Nr DF.I.3230.15.1.2017 z 5 stycznia 2017 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej a Wojewodą Wielkopolskim.  

 

II  Kwota dofinansowania: 

 

1. Nauka zawodu -  8 081,00 zł – 36 miesięcy. 

2. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc 

kształcenia 

 

III Wymagane dokumenty: 

 

1. Wniosek – zgłoszenie zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone 

na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników 

wg wzoru on-line umieszczonego pod adresem: http://mlodociani.ko.poznan.pl 

 

IV Sposób i terminy zgłoszenia zapotrzebowania:  

 

1. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie tabeli on-line w nieprzekraczalnym 

terminie:  

zobowiązania na dzień 10 lutego 2017 r. do 10 lutego 2017 r. 

zobowiązania na dzień 10 marca 2017 r. do 10 marca 2017 r. 

zobowiązania na dzień 10 maja 2017 r. do 10 maja 2017 r. 

zobowiązania na dzień 10 lipca  2017 r. do 10 lipca 2017 r. 

zobowiązania na dzień 8 września 2017 r. do 8 września 2017 r. 

http://mlodociani.ko.poznan.pl/
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zobowiązania na dzień 10 października 2017 r. do 10 października 2017 r. 

zobowiązania na dzień 30 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r. 

zobowiązania na dzień 11 grudnia 2017 r. do 11 grudnia 2017 r. 

 

2. Po wypełnieniu i wydrukowaniu zgłoszenie należy przesłać niezwłocznie na adres:  

Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

ul. Kościuszki 93 

61-716 Poznań 

z dopiskiem: Młodociani pracownicy 

 
 

Wicekurator Oświaty 
/-/Zbigniew Talaga 

 
 
 

 

Poznań, 25 stycznia 2017 r. 
WAF.557.4.6.2017 

 


