Wzór wniosku obowiązuje od …2021 r.
Załącznik nr 1

…………………………….
Pieczątka firmy

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce
Ul. Kościuszki 2
58-250 Pieszyce

Wniosek

o

dofinansowanie

kosztów

kształcenia

młodocianego pracownika
W oparciu o art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, proszę o
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki
zawodu / przyuczenia do wykonywania określonej pracy (*niepotrzebne skreślić)

Dane wnioskodawcy:
1. Nazwisko i imię pracodawcy:
…................................................................................................................
2. Imię i nazwisko instruktora praktycznej nauki zawodu:
………….........................................................................................................
3. Nazwa zakładu pracy:
…................................................................................................................
..................................................................................................................
NIP:…...................................................REGON.............................................
Adres zakładu pracy:
…………………………………………………………………………………………………………………..................
4. Numer telefonu kontaktowego*: ……………………………………………………………………………….
5. Numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przelać przyznane
środki finansowe:
……………………………………………………………………………................................................

Informacje

dotyczące

młodocianego

pracownika

oraz

jego

przygotowania zawodowego:
1. Imię i nazwisko młodocianego pracownika:
…………………………………………..............................................................................
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2. Adres zamieszkania młodocianego pracownika:
ul.…………………...........……............. nr domu..................…...... nr mieszkania ………………….
58-250 Pieszyce,
3. Forma prowadzonego przygotowania zawodowego:(niepotrzebne skreślić)
- nauka zawodu w zawodzie..................................................... …………………………………..
- przyuczenie do wykonywania określonej pracy w zawodzie ………………………………………………
………………………………….…..................................................
4. Data zdania egzaminu zawodowego: …………………………..…………………………………………………
5. Okres kształcenia wynikający z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
od ………..........…………... do …....................................
6. Faktyczny

okres

kształcenia

wynikający

ze

świadectwa

pracy

–

od............................. do..................... (okresy urlopów bezpłatnych- od..............
do …............).
7. Ilość miesięcy kształcenia ….......................
8. Czy pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika jest rzemieślnikiem?: tak/nie
niepotrzebne skreślić

Do wniosku dołączam n/w dokumenty:
1. Dot. młodocianego pracownika (kserokopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez pracodawcę lub osobę upoważnioną (pieczęć, czytelny podpis
osoby upoważnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem i data
potwierdzenia):
1) umowa o pracę z młodocianym pracownikiem zawartą w celu przygotowania

zawodowego (ewentualnie aneksy do umowy),
2) podanie młodocianego pracownika o rozwiązanie umowy o pracę,
3) dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu albo zaświadczenie

potwierdzające zdanie tego egzaminu,
4) świadectwo ukończenia szkoły lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły lub

realizowanie obowiązku nauki,
5) dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.

2. Dot. Pracodawcy:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał pracodawca w roku,
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
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3) umowę spółki,

3. Dot. instruktorów praktycznej nauki zawodu:
1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia

kształcenia

zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład
w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (kserokopie potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę upoważnioną (pieczęć, czytelny
podpis osoby upoważnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem i
data potwierdzenia):
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
2) oświadczenie pracodawcy o miejscu i okresie zatrudnienia instruktora nauki zawodu
(w sytuacji, kiedy w imieniu pracodawcy przygotowanie zawodowe prowadzi uprawniony
do tego pracownik, pracodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku)

Ponadto dołączam:
1) ……………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………...
3)
Pieszyce, dnia …………………………………………..
…………………………………………………………………………. podpis czytelny (imię i nazwisko) wnioskodawcy/
wnioskodawców

Oświadczenie**
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Pieszyce, dnia …………………

.................................................... podpis czytelny (imię i nazwisko) wnioskodawcy/
wnioskodawców
*podanie danych jest dobrowolne
**dotyczy wyłącznie pracodawców, którzy są osobami fizycznymi
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