.......................................................
……...………………….., dnia ......................

(pieczątka pracodawcy)

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

WNIOSEK
o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Na podstawie art. 70 b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 1943 t.j ze zm.)
wnoszę o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu/
przyuczenia do wykonywania określonej pracy*, stanowiące pomoc de minimis

DANE WNIOSKODAWCY:
1. NAZWA PRACODAWCY .....................................................................................................................................................

2. ADRES PRACODAWCY .........................................................................................................................……..…………....

5. MIEJSCE ZATRUDNIENIA MŁODOCIANEGO ...................................................................................................................
6. IMIĘ I NAZWISKO MISTRZA SZKOLĄCEGO.....................................................................................................................
7. NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO ...............................................................

8. Czy pracodawca zatrudniający młodocianego jest rzemieślnikiem: TAK / NIE *

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U 2016 poz. 1285 t.j. ze zm.)
Art. 2. 1. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:
1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym
i na rachunek tej osoby - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej lub
2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności
gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1.
4. Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług
świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej
artystów plastyków i fotografików.
6. Rzemieślnikiem jest osoba, o której mowa w ust. 1.
9. PEŁNA NAZWA BANKU I NUMER RACHUNKU BANKOWEGO PRACODAWCY, NA KTÓRY NALEŻY PRZESŁAĆ
DOFINANSOWANIE

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

DANE PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO I FORMY REALIZACJI
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO:
1. IMIĘ I NAZWISKO ..................................................................................................................................................................
2. DATA I MIEJSCE URODZENIA .............................................................................................................................................
3. ADRES ZAMIESZKANIA ........................................................................................................................................................
4. ZAWÓD MŁODOCIANEGO (nauka /przyuczenie*) .......................................................................................................
5. MIEJSCE REALIZACJI PRZEZ MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA OBOWIĄZKOWEGO DOKSZTAŁCANIA
TEORETYCZNEGO:
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO
PRACODAWCA ORGANIZOWAŁ DOKSZTAŁCANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE
6. MŁODOCIANY PRACOWNIK ODBYŁ:
NAUKĘ ZAWODU W OKRESIE od ................................... do................................. tj. ........................ miesięcy ……….… dni
(ZGODNIE ZE ŚWIADECTWEM PRACY)

PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY W OKRESIE od ............................. do...........................
tj. ............................. miesięcy (ZGODNIE ZE ŚWIADECTWEM PRACY)

........................................................
data i czytelny podpis wnioskodawcy

Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych świadczeń, wynikającej z art. 233§ 1 kodeksu
karnego „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”.

........................................................
data i czytelny podpis wnioskodawcy

Załączniki:
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 w celu przygotowania zawodowego.
3. Kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenie potwierdzające zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu
zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika.
5. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez
pracodawcę.
6. Pełnomocnictwo jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.
7. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z załącznikiem nr 1.
Kopie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku winny być potwierdzone przez wnioskodawcę klauzulą
„za zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą ich zatwierdzenia i czytelnym podpisem.
* niepotrzebne skreślić
zaznaczyć krzyżykiem
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