
              (pieczęć przedsiębiorcy)                                                      ……………………….., dnia ……………………………….. 

 

tel. kontaktowy................................................................. 

                                                                                                       

                                                                                                      Wójt  

                                                                                                      Gminy  Sławno 

 

Wniosek 

 o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika 

          

Podstawa prawna: art. 70 b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

I. Dane dotyczące młodocianego pracownika 

 

Nazwisko  

Imiona 1. 2. 

PESEL             

Data i miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania  

                    Potwierdzenie miejsca zamieszkania młodocianego pracownika  

                                                  (wypełnia ewidencja ludności) 

DATA POTWIERDZENIA PIECZĘĆ I PODPIS 

 

II. Dane dotyczące kształcenia młodocianego pracownika 

Forma przygotowania zawodowego  

nauka zawodu  

przyuczenie do wykonywania 

określonej pracy 

 

Nazwa zawodu lub zakres przyuczenia 
 

 

Okres trwania umowy u pracodawcy 

(wnioskodawcy) 
od.................................do............................. 

Nazwa zakładu, w którym odbywało się 

przygotowanie zawodowe 

 

 

Miejsce realizacji przez młodocianego 

pracownika obowiązkowego dokształcania 

teoretycznego: 

 

Egzamin z kwalifikacji zawodowych 

ucznia  

 

Data egzaminu............................................... 

Wynik egzaminu  pozytywny  

negatywny  

Okresy trwania umów (wypełnić w 

przypadku kształcenia u więcej niż 

jednego pracodawcy) 

1 umowa – nazwa pracodawcy   

termin 

od....................................do................................. 

2 umowa – nazwa pracodawcy   

termin 

od....................................do................ 



III. Oświadczenie o numerze konta, na które należy przesłać dofinansowanie. 

 

        - pełna nazwa banku  

        - numer konta bankowego  

 

IV. Załączniki, które należy dołączyć do złożonego wniosku: 

 

1.Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład  

w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane 

do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych; 

2. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania 

zawodowego; 

3. Kopię odpowiednio dyplomu, świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo 

zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika; 

4. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane, w roku w którym pracodawca 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; 

5. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  

      de minimis; 

6. Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres kształcenia (w przypadku zmiany  

      umowy) 

7. Pełnomocnictwo jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę; 

8. Kopie dokumentu potwierdzającego status prawny  prowadzonej działalności, w przypadku  

     spółek; 

Załączone kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność  z oryginałem. 

V. Oświadczenia – potwierdzenie prawidłowości danych przez wnioskodawcę 

1/ Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych  
oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym . 

2/    Wyrażam  zgodę na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych                  w celach 
związanych z przyznawaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego 
pracownika, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

 

 

 

 

......................................................                                ........................................... 
        miejscowość i data                                                                                                czytelny podpis 

                                                                                                                                         wnioskodawcy 

 

 


