………………………………………………………..

/miejscowość, data/

……………………………………
/pieczęć pracodawcy/

Burmistrz Miasta Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
Na podstawie art. 70b ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 ze zm.) wnoszę o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego
pracownika.
I. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i imię:.............................................................................................................................…………………………………….….…
Nazwa zakładu pracy:...………………………………………………………………............................................................……………..…
Dokładny adres zakładu pracy:....………..……………………………………......................................................…………………….…
……………………………………………………………………………………………......................................................................………………
Numer telefonu/faksu:..……….………..…………………………......................................................….....…………………………….…..
Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przesłać przyznane środki
finansowe: …................................................................................………………………………………………………………………………...
II. DANE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA ORAZ JEGO PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
Imię i nazwisko młodocianego pracownika:………………………………...........................................…………...….....…………...
Adres zamieszkania młodocianego pracownika: …………………………………...………………............................................…
Data urodzenia: ……………….…………………….....……...……PESEL: …....................................................……..…..…………......….
Miejsce realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego, nazwa
i adres placówki:...................….……...............……………………………………………………………………………………………....……
..............................................................................................................................................................
Forma prowadzonego przygotowania zawodowego:
□ nauka zawodu

□ przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Okres kształcenia młodocianego pracownika: od...………………..……do……………..……………
liczba miesięcy: ………………… dni …………………
Nazwa i symbol cyfrowy zawodu, prowadzonego przygotowania zawodowego:
………………………………………………....………………………………………...............................…………………
Data ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu / przyuczenia do wykonywania
określonej pracy*: ….....................................................….……………………………………………………………………………………...
Data zdania egzaminu zawodowego:.............................................…………………………….……………....………………………...

III. ZAŁĄCZNIKI










kopię dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji
do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę
prowadzącą
zakład
w
imieniu
pracodawcy
albo
osobę
zatrudnioną
u pracodawcy na umowę o pracę,
kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie
młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu,
albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu,
pełnomocnictwo- w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
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,
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

WSZYSTKIE KSEROKOPIE ZAŁĄCZNIKÓW POTWIERDZA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM,
PRACODAWCA LUB WYSTĘPUJĄCY W SPRAWIE PEŁNOMOCNIK STRONY.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnienie danych osobowych
zawartych w niniejszym wniosku, dla potrzeb realizacji zadań wynikających z dofinansowania kosztów
kształcenia młodocianych pracowników.
Potwierdzam, że zapoznałem/łam*) się z treścią wyżej cytowanego przepisu i własnoręcznym
podpisem potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku.

……………………....................................…………………………………………….
/ pieczęć imienna i czytelny podpis wnioskodawcy /

_____________________________
* niepotrzebne skreślić

