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Jak to 
„załatwić”

W tym miesiącu wyjaśniamy co zrobić, by uzyskać z gminy
pomoc materialną na kształcenie zawodowe młodych ludzi. Temat
powinien zainteresować zarówno właścicieli zakładów, którzy przyj-
mują „pod swoje skrzydła” uczniów szkół zawodowych, jak i tych,
którzy z takich praktycznych nauk chcą skorzystać.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest
praktykowane już od dziesiątek lat, jednak we wrześniu tego roku zmie-
niły się przepisy, dlatego należy zwrócić uwagę na zmiany jakie wniosła
ustawa.

Aby pracodawca mógł uzyskać dofinansowanie kosztów kształcenia
młodych pracowników musi spełnić kilka kryteriów. Przede wszystkim aby
móc przyjąć na praktykę ucznia, trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje.

Ważną i zapewne optymistyczną informacją jest fakt, że zwiększone
zostały kwoty dofinansowania. W myśl znowelizowanych przepisów wy-
sokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego
pracownika wynosić będzie w przypadku nauki zawodu 8081 zł przy okre-
sie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, a jeżeli okres kształcenia jest
krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości
proporcjonalnej do czasu kształcenia; natomiast w przypadku przyuczenia
do wykonywania określonej pracy dofinansowanie wynosi 254 zł za każdy
pełny miesiąc kształcenia.

O pokrycie kosztów kształcenia młodocianego pracownika powinien
się starać pracodawca w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez pra-
cownika egzaminu.

Przede wszystkim należy złożyć wniosek. Wnioskodawcą jest praco-
dawca, który wniosek kieruje do urzędu gminy, w której zamieszkuje pra-
cownik, bez względu na to, gdzie zarejestrowany jest zakład pracy. W
przypadku gminy Osieczna do Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej kiero-
wane są wnioski o dofinansowanie pracowników, którzy mieszkają na te-
renie gminy Osieczna. Wnioski takie można pobrać ze strony internetowej
www. osieczna. pl, zakładka Wnioski do pobrania – działalność gospo-
darcza - dokumenty do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianego pracownika.

We wniosku należy wpisać dane wnioskodawcy - imię, nazwisko,
nazwę i adres zakładu, numer telefonu do zakładu oraz numer rachunku
bankowego pracodawcy, na który należy przelać przyznane środki finan-
sowe. Następnie należy podać informacje dotyczące młodocianego pra-
cownika oraz jego przygotowania zawodowego: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, nazwę i adres szkoły, do której pracownik uczęszcza,
nazwę zawodu, w jakim prowadzone jest przygotowanie zawodowe, datę
zawarcia z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygoto-
wania zawodowego, okres kształcenia wynikający z umowy o pracę w
celu przygotowania zawodowego, datę ukończenia przez młodocianego
pracownika nauki lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy oraz
datę i miejsce zdania egzaminu zawodowego.

Do wniosku należy dołączyć: dokumenty potwierdzające posiadane
kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pra-
cowników; umowę o pracę z młodocianym pracownikiem zawartą w celu
przygotowania zawodowego, dokumenty potwierdzające krótszy okres
szkolenia w przypadku zmiany umowy; dokument potwierdzający datę zło-
żenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wyni-
kiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie); formularz
informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis za-
łącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., poz.
311); oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis, kopię aktual-
nego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
kopię dokumentu potwierdzającego statut prawny prowadzonej działal-
ności w przypadku spółek (KRS). 

Jeśli wszystkie dokumenty wypełnione są poprawne i spełniają wymogi
formalne, po otrzymaniu przez urząd środków z Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego, na konto wnioskodawcy wypłacona zostanie odpowied-
nia kwota.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w myśl
nowych przepisów od września 2012 roku stanowi pomoc de minimis.

URODZENIA
11. 11. - Patrycja Malesińska, Osieczna
14. 11. - Gabriela Kucharska, Kąkolewo
14. 11. - Bartosz Rogala, Grodzisko
27. 11. - Jan Olejniczak, Osieczna

ZGONY
16. 11. - Andrzej Walenty Golembka (1947), Drzeczkowo
23. 11. - Stanisław Juskowiak (1966), Osieczna
25. 11. - Marek Szyszkowiak (1985), Osieczna
26. 11. - Zbigniew Jan Bartosz (1964), Osieczna
26. 11. - Marian Franciszek Borowczyk (1947), Świerczyna
29. 11. - Stefan Olejniczak (1926), Trzebania
30. 11. - Franciszka Michałowska (1948), Świerczyna
30. 11. - Andrzej Roman Schmidt (1956), Osieczna

Z łóż życzenia 
Anieli - 4 I

Aniela Michalak z Kąkolewa
z małą Julką

Włodzimierzowi - 16 I

Włodzimierz Barczyński

z Drzeczkowa

Aniela wywodzi się z języka
greckiego i dosłownie oznacza
anioła, posłańca, zwiastuna. Jest
popularna w świecie, właśnie z
racji kultu aniołów stróżów. A jaka
jest? Miła, pełna wdzięku. W życiu
kieruje się sercem i nie zawsze do-
brze na tym wychodzi. Jej kolorem
jest fiolet, rośliną konwalia, zwie-
rzęciem jaszczurka, liczbą
szóstka, a znakiem zodiaku Rak.
Imieniny ma także 27 stycznia,
12, 28 i 30 marca, 1, 23 i 31 maja,
1 czerwca, 6 i 10 lipca oraz 18 lis-
topada. 

W gminie Osieczna mieszka
15 pań o imieniu Aniela. Okazuje
się, że wśród nich nie ma małych
dziewczynek. Przez ostatnie 40 lat
żadna dziewczynka nie otrzymała
imienia Anielka. Najmłodszą jest
bowiem Aniela Krychowska z
Ziemnic, która urodziła się w 1972
roku. A najstarsza Aniela Piekarz z
Osiecznej ma 90 lat. Wszystkim

paniom Anielom życzymy, aby były
zdrowe i szczęśliwe. W Kąkolewie
mieszkają 4 Aniele, w Osiecznej -
3, w Świerczynie - 2, a w Drzecz-
kowie, Miąskowie, Wojnowicach,
Wolkowie, Frankowie i Ziemnicach
- po jednej. 

Włodzimierz, to piękne staro-
słowiańskie imię. Kiedyś było bar-
dzo popularne, a dziś nadawane
dość rzadko. Każdy Włodek jest
subtelny oraz stały w przekona-
niach i wierzeniach. Jest tak stały,
że można powiedzieć, iż jest
uparty. Lubi szybkie decyzje, to-
warzystwo miłych pań, taniec i mu-
zykę. jego kolorem jest fiolet,
rośliną brzoza, zwierzęciem jast-
rząb, liczbą siódemka, a znakiem
zodiaku Strzelec. Imieniny obcho-
dzi także: 19 kwietnia, 15 lipca,
11 sierpnia i 25 września. 

Włodzimierzów w naszej gmi-
nie jest tylko 12. W Osiecznej
mieszka ich 5, w Kąkolewie - 3, w
Drzeczkowie - 2, a w Łoniewie i
Ziemnicach - po jednym. Najstar-
szym jest Włodzimierz Kucharski z
Osiecznej, który ma 76 lat, a naj-

młodszym Włodzimierz Piotrowski,
także z Osiecznej, który ma 31 lat.
Wszystkim panom Włodkom ży-
czymy zdrowia i pogody ducha. 


