
 

………………………………..        Lipiany, dnia ……………... 
(pieczęć pracodawcy)  

 

 

 Burmistrz Lipian  

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA  

MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA  

W oparciu o art. 70 b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z póź. zm.) wnoszę o dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianego pracownika z tytułu :  

• ukończenia nauki zawodu,  

• przyuczenia do wykonywania określonej pracy, po zdaniu egzaminu zawodowego:  

 

I. DANE WNIOSKODAWCY :  

 

1. Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………………………………………. 

2. Nazwa zakładu pracy: …………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Dokładny adres zakładu pracy: …………………………………………………………………………………… 

4. Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………… 

5. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………… 

6. Numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przelać przyznane środki 

finansowe:  

 

                          

 

7. Wnioskowana kwota: …………………………………………………………………………………………………. 

 

II. INFORMACJE DOTYCZACE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA ORAZ JEGO 

PRZYGOTOWNIA ZAWODOWEGO:  

 

1. Imię i nazwisko młodocianego pracownika: ……………………………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania młodocianego pracownika: ………………………………………………………… 

3. Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………. 

4. Miejsce realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania 

teoretycznego: 

• zasadnicza szkoła zawodowa,  

• ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,  

• pracodawca organizuje dokształcanie we własnym zakresie  



5. Nazwa zawodu w jakim prowadzono przygotowanie zawodowe: …………………………….. 

6. Czy pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika jest rzemieślnikiem?: tak, nie* 

Numer umowy o pracę zarejestrowaną w Cechu (pełna nazwa Cechu)........................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      7.  Data zawarcia z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

      8. Okres kształcenia wynikający z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego:  

           od dnia …………………………………. Do dnia ………………………………………………………………… 

      •  nauka zawodu         okres kształceni ……………… miesięcy  

      •  przyuczenie do wykonywania określonej pracy         okres kształcenia ………….. pełnych 

miesięcy  

      9. W przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia 

nauki w danym zawodzie należy podać przyczynę wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     10. Data ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu/przyuczenia do 

wykonywania określonej pracy:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       11. Data zdania egzaminu zawodowego: …………………………………………………………………………... 

 

 III.  Załączniki :  

    • kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego wraz 

z ewentualnymi aneksami,  

     • dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych; w przypadku gdy uczeń odbył 

praktyczną naukę zawodu u pracodawcy będącego rzemieślnikiem- dyplom, zaświadczenie  

o złożonym egzaminie czeladniczym lub świadectwo czeladnicze; albo w przypadku gdy uczeń  

ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy- zaświadczenie o zdaniu egzaminu 

sprawdzającego,  

      • dokumenty potwierdzające krótszy okres kształcenia w przypadku zmiany umowy, 

świadectwo pracy lub potwierdzenie dalszego zatrudnienia,  

      • kopię świadectwa ukończenia dokształcenia teoretycznego (świadectwo Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej gdy młodociany ukończył naukę zawodu albo świadectwo ukończenia gimnazjum gdy 

młodociany ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy),  

       • kopię świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy w przypadku zmiany  pracodawcy  

w czasie trwania przygotowania zawodowego,  

       • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacje doprowadzenia kształcenia 

zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład  

w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,  

       • dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (wypis z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub wypis z CEiDG),  

        • kopię spółki w przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez spółkę,  

        •w przypadku pracowników będących osobami prawnymi również dokumenty 

potwierdzające uprawnienia osoby wnioskującej do reprezentowania podmiotu ubiegającego się 

o dofinansowanie w zakresie czynności prawnych związanych z wnioskiem i załącznikiem, 

 a jeżeli wniosek składa pełnomocnik- stosowne pełnomocnictwo; dokument potwierdzający 

status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek;  

        • wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 



        • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym 

pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia  

o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymywaniu 

tekiej pomocy w tym okresie,  

         • inne informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące w szczególności 

wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i 

przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocy, na pokrycie których na być przeznaczona pomoc de 

minimis.  

 

UWAGA :  

Załączone kopie dokumentów (każda strona) powinny zawierać potwierdzenie ich zgodności  

z oryginałem, datę oraz podpis i pieczątkę pracodawcy. Potwierdzenia powinien dokonać 

pracodawca, bądź osoba uprawniona do reprezentowania wnioskodawcy. Jeżeli potwierdzenia 

dokonuje osoba posiadająca upoważnienie pracodawcy do potwierdzania zgodności 

dokumentów z oryginałem do wniosku, należy dołączyć to upoważnienie.  

Razem załączników szt. …………………….  

IV. Oświadczenie  

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych 

osobowych zawartych w niniejszym wniosku, dla potrzeba realizacji zadań wynikających z 

dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.  

 

 

 

          

     ………………………………………..  
                                                          ( podpis pracodawcy)  

   

• Niepotrzebne skreślić  

  

 

 


