..............................................

..................................................

(Pieczątka pracodawcy)

(Miejscowość, data)

Burmistrz Lądka-Zdroju

WNIOSEK
o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Na podstawie art. 70 b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(t. j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.) proszę o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników.

Pracodawca: imię i nazwisko ……………………………………………………………………….......….
nazwa zakładu ………………………………………………………………………….........
adres …………………………………………………………………………………… ..........
tel. ……………………………………………………………………………… …………………..
NIP:…………………………………………………………………………………………..……….
Rachunek bankowy, na który należy dokonać płatności:
……………………………………………………………………………………………………………………

Pracownik młodociany: imię i nazwisko ……………………………………………………………….
adres: ……………………………………………………………………………
zawód: ………………………………………………………………………….
Forma kształcenia:
•

nauka zawodu:
okres kształcenia:

•

- ……………………………………………………….

przyuczenie do wykonywania określonej pracy:
okres kształcenia

- ………………………………………………………

Data zawarcia z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego: …………………………………………………………………………………...
Okres szkolenia pracownika młodocianego u pracodawcy
….……………………………………………………………………………………………………………………….

(data, od – do )

to jest ………..…………. pełnych miesięcy i ukończył naukę zawodu.
Data i miejsce zdania egzaminu zawodowego: ………………………………………………………………….
ZAŁĄCZNIKI:

1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia
zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład
w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy.
2. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu
pracodawcy.
3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego oraz
świadectwa pracy.
4. Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.
5. Kopię dokumentu potwierdzającego datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego
pracownika z wynikiem pozytywnym - dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie
egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu - oryginał.
6. Kopię świadectwa pracy pracownika młodocianego wystawionego przez pracodawcę.
7.

oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega się o
pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie.

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
10. informację z CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego, z której wynika, kto jest uprawniony
do reprezentacji podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
Załączoną kopię naleŜy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
Prawdziwość niniejszych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…..........................................
(miejscowość i data)

……………..……………….
(Podpis i pieczątka pracodawcy)

