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ZARZĄDZENIE NR 775/2012
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2012-03-26

w sprawie udzielania dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli 
z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 34 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. 
zm.), art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej 
nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, 
z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu realizacji ww. zadania utworzone zostały dwa wyodrębnione rachunki bankowe:
1) rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa – Wydział Budżetu Miasta 

pn. „Dofinansowanie Pracodawcom Kosztów Kształcenia Młodocianych Pracowników” 
o numerze 32 1240 4650 1111 0010 2655 6409, na który przekazywane są przez 
Wojewodę Małopolskiego środki finansowe na realizację zadań ustawowych Gminy 
Miejskiej Kraków w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników,

2) rachunek bankowy Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie o numerze 08 1240 4719 
1111 0010 2657 0896, na który są przekazywane przez Urząd Miasta Krakowa Wydział 
Budżetu Miasta środki finansowe znajdujące się na rachunku, o którym mowa w pkt 1.

§ 2

1. Do dysponowania środkami finansowymi na rachunku, o którym mowa w § 1 pkt 1 jest 
upoważniony Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta.

2. Do dysponowania środkami finansowymi na rachunku, o którym mowa w § 1 pkt 2 jest 
upoważniony Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie.

3. Do składania podpisów na dokumentach bankowych oraz do kontrolowania 
i podpisywania dokumentów finansowo – księgowych dotyczących rachunku bankowego, 
o którym mowa w § 1 pkt 2 upoważnione są następujące osoby:
1) Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie,
2) Główny Księgowy Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie.

§ 3

Za gospodarowanie środkami finansowymi z Funduszu Pracy oraz sprawdzanie 
i podpisywanie wszystkich dokumentów pod względem merytorycznym odpowiada Dyrektor 
Wydziału Edukacji, natomiast pod względem rachunkowym za sprawdzanie i podpisywanie 
dokumentów odpowiada Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie.
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§ 4

Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie zobowiązany jest do:
1) przekazywania pracodawcom środków finansowych otrzymywanych z Funduszu Pracy na 

dofinansowanie poniesionych kosztów kształcenia młodocianych pracowników na 
podstawie decyzji wydanych przez Wydział Edukacji,

2) przekazywania do Wydziału Edukacji sprawozdań finansowo-rzeczowych 
z wykorzystania środków finansowych z Funduszu Pracy.

§ 5

Zadanie w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych   
pracowników realizowane jest poza budżetem Miasta Krakowa.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji oraz Dyrektorowi 
Wydziału Budżetu Miasta.

§ 7

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. 
Edukacji i Spraw Społecznych, odpowiedzialny za wykonywanie zadań z zakresu 
dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 8

Traci moc zarządzenie Nr 3115/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 
2011 roku w sprawie udzielania dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy 
zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 
1 marca 2012 roku. 


