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Informacja dla wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie kosztów kształcenia 
młodocianego pracownika 

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania 

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, pracodawcom, którzy 
zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje 
dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: 
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u 

pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego 
młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich 
wynagradzania;  

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:  
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy 

będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,  

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy 
niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;  

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, 
zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. 

Wysokość kwoty dofinansowania 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi: 
1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli 

okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości 
proporcjonalnej do okresu kształcenia;  

2)  w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc 
kształcenia.  

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty 
dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 
wynosi do 10 000 zł. 

Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym 
następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. 

W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z 
przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie 
umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę 
dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy 
prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym 
umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy. 

Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność 
gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743, ze zm.), stanowi pomoc de minimis 
udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 
1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9). 

Termin składania wniosku: 

Wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika 
egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe. 

Załączniki do wniosku: 

1) Kopia umowy o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego. 
2) Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające okres i rodzaj wykonywanego przygotowania 

zawodowego młodocianego pracownika w danym zawodzie, okoliczności i podstawa prawna 
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wygaśnięcia stosunku pracy, z zastrzeżeniem czy umowa o pracę w celu przygotowania 
zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezawinionych przez pracodawcę oraz okres i 
podstawa prawna udzielenia urlopu bezpłatnego. 

3) Kopia świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy - dotyczy przypadku zmiany pracodawcy w 
czasie trwania przygotowania zawodowego młodocianego pracownika. 

4) Kopia dokumentu (wniosku młodocianego pracownika lub wniosku pracodawcy) potwierdzającego 
krótszy lub dłuższy okres kształcenia młodocianego pracownika. 

5) Kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu 
przez młodocianego pracownika, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) litera a), b) i pkt 3) ustawy Prawo 
oświatowe, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu. 

6) Kopia świadectwa ukończenia szkoły lub oryginał zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole 
– dotyczy młodocianych pracowników uczestników OHP, zatrudnionych w celu przyuczenia do 
wykonywania określonej pracy. 

7) Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu 
pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje zawodowe i 
pedagogiczne wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych 
pracowników, określone w odrębnych przepisach oraz że osoba szkoląca posiada wymagany staż 
zawodowy. 

8) Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie osoby u pracodawcy w celu prowadzenia 
przygotowania zawodowego młodocianego pracownika lub pełnomocnictwo do prowadzenia 
zakładu w imieniu pracodawcy – dotyczy przypadku, kiedy przygotowanie zawodowe prowadzi 
inna osoba niż pracodawca. 

9) W przypadku, gdy pracodawcą są wspólnicy Spółki Cywilnej, do wniosku powinna być dołączona 
umowa spółki wraz z jej ewentualnymi aktualizacjami (III). 

10) W przypadku miejsca zamieszkania młodocianego pracownika na terenie gminy Mszczonów 
innego niż miejsce zameldowania – oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania 
młodocianego pracownika na terenie gminy Mszczonów z zamiarem stałego pobytu (IV). 

11) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (I) lub formularz 
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę 
wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (II) lub formularz informacji 
przedstawianych przez wnioskodawcę (w przypadku informacji składanych przez podmioty 
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – III). 

12) Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 
dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minim is lub pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie (I), albo oświadczenie o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (II). 

13) Kopie sprawozdań finansowych za okres trzech ostatnich lat obrotowych (zamknięte lata 
podatkowe) sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe 
składają tylko te podmioty, które są do tego zobowiązane na podstawie ustawy o rachunkowości 
zgodnie z art. 2 ust. 1 (dokumenty te składają przedsiębiorcy wykonujący usługę świadczoną w 
ogólnym interesie gospodarczym). 

14) Oświadczenie o otrzymanej wysokości pomocy de minimis w odniesieniu do kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą (V). 

15) Oświadczenie (VI) (oświadczenie to składają wnioskodawcy ubiegający się o pomoc de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie). 

16) Oświadczenie – pomoc publiczna (VII). 
17) Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, 
organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich 
wyjaśnienia. 

18) Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.  
Z treści pełnomocnictwa powinien jasno wynikać jego szczegółowy zakres tj. umocowania jakich 
czynności, w jakim postępowaniu, przed jakim organem może dokonywać pełnomocnik w imieniu 
swojego mocodawcy.  

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1923, ze 
zm.) złożenie dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 
17 zł (za każde pełnomocnictwo). Powyższą opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego Plac 
Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów. 
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Kopie dokumentów winny być uwierzytelnione przez wnioskodawcę.  

Uwierzytelnione kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą ,,potwierdzam za zgodność z 
oryginałem”, data, podpis i pieczątka wnioskodawcy  

Miejsce składania dokumentów 

Dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres: 
Urząd Miejski w Mszczonowie 
Plac Piłsudskiego 1 
96-320 Mszczonów 
lub złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie 

Organ przyznający dofinansowanie 

Dofinansowanie przyznaje Burmistrz Mszczonowa, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia 
warunków wynikających z art. 122 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. 

Termin załatwienia sprawy 

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - załatwienie sprawy wymagającej 
postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy 
szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 

Tryb odwoławczy 

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Mszczonowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji.  
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi 
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią 
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Podstawa prawna 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.).  

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej 
nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626, ze zm.).  

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego 
młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010, ze zm.).  

4) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie 
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t. j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 227, ze zm.). 

5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 622, ze zm.). 

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289). 

7) Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2159). 

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2094). 

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622, ze zm.). 

10) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
226). 

11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i 
zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316, ze zm.)  

12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843, ze zm.). 
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13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu 
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych 
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 89, ze zm.). 

14)  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 735, ze zm.). 

15)  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 1510). 

16) Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy 
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i 
wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2019 r. poz. 276). 

17) Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy 
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i 
wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r. poz. 106). 

18) Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy 
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i 
wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2021 r. poz. 122). 

19) Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy 
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i 
wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2022 r. poz. 120). 

20) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. 
j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743, ze zm.). 

21)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 
311, ze zm.). 

22)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312, ze zm.). 

23) Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem 
sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, ze zm.) 

24)  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 
2013.352.1 z 24.12.2013). 

25)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9). 

26)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de 
minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 350). 

27) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 
187 z 26.6.2014). 

28)  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015). 

29) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012r.), art. 107 i kolejne. 

Dostępność procedury 

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie, ul. Grójecka 45 96-320 Mszczonów, I piętro, pok. 10, tel. 
(46) 857 13 22 wew. 26.  

Klauzula informacyjna:  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze 
zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:  
1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Mszczonów reprezentowana przez Burmistrza Mszczonowa 

(adres: Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, Tel. 46 858 28 40).  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20150001983&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20150001983&type=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&qid=1423814222967&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&qid=1423814222967&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&qid=1423814222967&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651R(06)&qid=1452756660637&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651R(06)&qid=1452756660637&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651R(06)&qid=1452756660637&from=PL
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3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania dofinansowania kosztów kształcenia 
młodocianego pracownika (wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis).  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:  
- art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,  
- Ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz  
na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) w przypadku danych podanych dobrowolnie.  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia 
roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Zarządzenia 
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.  
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);  

9. Podanie przez Państwa zawartych we wniosku danych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.  

10. Państwa dane osobowe przekazywane będą do Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie - jednostki 
organizacyjnej gminy odpowiadającej za realizację zadania, w tym również za obsługę finansowo-księgową 
zadania a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 


