
Złotoryja, dnia ……………………..r. 

……………………………………… 
    (pieczęć pracodawcy) 

 

 

 

 

 

       W Ó J T   

      GMINY  ZŁOTORYJA 

 

 

 
W N I O S E K 

o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego 

w formie:  * nauki zawodu,  przyuczenia do wykonywania określonej pracy (*właściwe podkreślić) 

 

 

  Na podstawie art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. 

U. z 2004r. Nr 256, poz. 2672, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o dofinansowanie kosztów 

kształcenia pracownika młodocianego: 

 

Imię i nazwisko:  ………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………. 

Imiona rodziców:  ………………………………………………………. 

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

 

* okres nauki zawodu: od…………….………….. do …………..…..……….  

    w zawodzie: ………………………………………………………………. 

* okres przyuczenia do wykonywania określonej pracy: od…………………do………………. 

(* właściwe wypełnić) 

 

 
Dofinansowanie proszę przelać na konto nr: 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 KK o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że 

podane przeze mnie we wniosku i załącznikach dane są zgodne z prawdą. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku do celów związanych z 

przyznaniem dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 

 

 
…………………………………… 
           (data i podpis pracodawcy) 

 

 

 
Załączniki (oryginały lub kserokopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”): 

 



1) dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe pracodawcy lub osoby szkolącej młodocianego 

(np. dyplom mistrza w zawodzie), w przypadku osoby szkolącej młodocianego w imieniu pracodawcy – 

dokument potwierdzający zatrudnienie, 

2) zaświadczenie ukończenia kursu pedagogicznego, 

3) umowa o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, 

4) dyplom, świadectwo lub zaświadczenie
 

potwierdzające ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do 

wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu, 

5) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (w wypadku s.c. również umowa 

spółki),  

6) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc 

oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w 

tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

7) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór formularza  i instrukcja 

wypełniania) 

8) w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo, 

9) w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowy o pracę i świadectwa 

pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę. 

 
 

Uwaga! Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do 

wykonywania określonej pracy (data na dyplomie, świadectwie, zaświadczeniu) w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. 

 

 


