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                                                                                                               ................................................. 
                                                                                                                     miejscowość, data 
/ pieczęć pracodawcy / 
 
                                                                                                   Burmistrz 
                                                                                  Gminy Mosina 
 
 
 
 

W N I O S E K 
o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

 
Na podst. art. 122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe( Dz. U. z 2017 r.       
poz. 59) zwracam się z prośbą o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika 
młodocianego 
 
Pracodawca: imię i nazwisko...................................................................................... 
                      nazwa zakładu ........................................................................................ 
                      adres siedziby .............................................................. tel. .................... 
                      NIP ....................................             REGON ......................................... 
 
Rachunek bankowy, na który należy dokonać płatności: 
...................................................................................................................................... 
 
Nazwa/y dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia przygotowania 
zawodowego młodocianych / poświadczone kopie w załączeniu / 

1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 

 
Umowa/y o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego lub 
przyuczenia do wykonywania określonej pracy / poświadczone kopie w załączeniu / 

1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 

 
Pracownik młodociany : ............................................................................................. 

imię i nazwisko 
 
                                               ................................................................................................................ 

adres 
 
zawód ........................................... cykl kształcenia :                  -    24 miesiące * 
                                                                                                     -    36 miesięcy 
 
 
            przyuczenie do wykonywania określonej pracy              -       3 miesiące 
                                                                                                     -       6 miesięcy 
                                                                                                     -   ...... miesięcy 
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Okres szkolenia pracownika młodocianego u pracodawcy ....................................................... 
                                                                                                         / data, od – do / 
 
to jest ............................. pełnych miesięcy i ukończył naukę zawodu lub przyuczenie           
do wykonywania określonej pracy. 
 
 
*( właściwe podkreślić) 
 
 
Załączniki do wniosku: 
-dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego 

młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu 

pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę, 

-dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie, 

-umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, 

-dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy, 

-dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego 

pracownika z wynikiem pozytywnym, 

-zaświadczenie z Izby Rzemieślniczej/lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o zakończeniu 

nauki zawodu przez młodocianego; 

-zaświadczenie z CEIDG dot. prowadzonej działalności gospodarczej; 

-dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek, 

-Oświadczenie o otrzymanej / nie otrzymanej pomocy de minimis- w przypadku spółek 

również zaświadczenia lub Oświadczenia wszystkich wspólników dot.otrzymanej/nie 

otrzymanej pomocy de mininis w ciągu ostatniego roku oraz 2 lat poprzedzających; 

-kserokopie zaświadczeń de minimis, otrzymanych w wymaganym okresie, potwierdzających 

wysokość otrzymanego dofinansowania-pomocy de minimis; 

-formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis- załącznik     

do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r.(poz.1543) 
 
 
Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem: 
 
 
 
Data ..................................    podpis pracodawcy ..................................................................... 
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Adnotacje urzędowe: 
 
Sprawdzono pod względem  formalnym/merytorycznym: 
 
.......................................                              ............................................................... 
            data                                                                            podpis 
 
 
 
Sprawdzono pod względem finansowym: 
 
Przyznana kwota dofinansowania ............. pełne miesiące x ..............  = ............................ zł. 
                                                                                                 /stawka/ 
 
słownie : .................................................................................................................................... 
 
 
......................................                                           ................................................... 
           data                                                                               podpis 
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