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......................................................                                          .............................…………..…….. 
    (pieczątka wnioskodawcy)                                                                    (miejscowość, data) 
 

BURMISTRZ 
GMINY I MIASTA 
CZERWIONKA- LESZCZYNY 

 
 

W N I O S E K 
O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO 

PRACOWNIKA 
 
 

Na podstawie art. 70b Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2156, z późn. zm.) wnoszę o dofinansowanie kosztów kształcenia 
młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu / przyuczenia do wykonywania 
określonej pracy*  

 
 

I. DANE PRACODAWCY/ FIRMY: 

1. Imię i nazwisko:.................................................................................................................... 

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

3. Adres zakładu pracy:............................................................................................................. 

4. Nr NIP: ................................................................................................................................  

5. Numer telefonu kontaktowego:…………………................................................................. 

6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego:……………………………………………... 
 

                                                                                                      (nazwa banku) 
 

                          

 
II. DANE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA: 

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

2. Adres zamieszkania młodocianego pracownika: 

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

3. Data i miejsce urodzenia:................................................................................................. 

4. Forma przygotowania zawodowego:  

 NAUKA ZAWODU* PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA  
OKREŚLONEJ PRACY*  

 
5. Zawód młodocianego pracownika: .................................................................................. 

6. Miejsce realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania 

teoretycznego:.......................................................................................................................  
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7. Czas trwania przygotowania zawodowego:........................................................................,  

tj. ....................  miesięcy …………. dni.            (data, od - do) 
                                                                                             

8. W przypadku krótszego okresu kształcenia zawodowego młodocianego pracownika niż 

cykl kształcenia w danym zawodzie, należy podać przyczynę wcześniejszego 

rozwiązania umowy o pracę.................................................................................................. 

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

9. Data zdania egzaminu zawodowego: …………………………………………………….. 
 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY: 
Oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z treścią art. 233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r  Kodeks Karny (Dz. U. z 1997r., Nr 88 
poz. 553 z późn. zm.), który stanowi: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”;  
2) dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą; 
3) wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych zawartych 
w niniejszym wniosku dla potrzeb uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r.,  poz. 2135 
z późn. zm.). 
 

ZAŁĄCZNIKI: 

1) Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy, osoby prowadzącej 
zakład w imieniu pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia 
przygotowania zawodowego młodocianych;  

2) Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem 
w celu przygotowania zawodowego; 

3) Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność odpowiednio dyplomu lub świadectwa 
potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego 
egzaminu; 

4) Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność świadectwa pracy, w przypadku kiedy młodociany 
pracownik realizował krótszy okres przygotowania lub w przypadku, gdy młodociany realizował 
przygotowanie u kilku pracodawców; 

5) Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność umowy o pracę i świadectwo pracy u poprzedniego 
pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki); 

6) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; 
7) Zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku,  

w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

 

 

…………………………………………. 
                 (podpis wnioskodawcy) 
 

 
 


