
Wójt Gminy Kowala 
26-624 Kowala 105A 

WNIOSEK 

O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 

W oparciu o art. 70b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 j.t. 
z późn. zm.) zwracam się z prośbą o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, po zdaniu 
egzaminu zawodowego: 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

1. Nazwisko i imię/imiona: ................................................................................................................................  

2. Nazwa firmy: .................................................................................................................................................  

3. Adres siedziby firmy: ....................................................................................................................................  

3a. NIP ......................................................... numer KRS ...................................................................................  

3b. NIP-y wspólników spółki cywilnej ..................................................................................................................  

4. Numer telefonu: ............................................................................................................................................  

5. Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przesłać przyznane środki 

finansowe: ...................................................................................................................................................  

6. Dane pełnomocnika wnioskodawcy .............................................................................................................  

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA ORAZ JEGO PRZYGOTOWANIA 
ZAWODOWEGO 

1. Nazwisko i imię/imiona młodocianego pracownika: ........................................................................................  

2. Adres zamieszkania młodocianego pracownika: 

3. Data i miejsce urodzenia młodocianego pracownika: ..................................................................................  

4. PESEL młodocianego pracownika | | | | | | | | | | | | 

5. Miejsce realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego: 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, pracodawca organizuje 
dokształcanie we własnym zakresie, OHP, inne (wpisać jakie *) 

6. Forma prowadzonego przygotowania zawodowego (zaznaczyć znakiem X): 
nauka zawodu        przyuczenie do wykonywania      

określonej pracy 
7. Nazwa i symbol cyfrowy zawodu, w jakim prowadzone było przygotowanie zawodowe: 

8. Faktyczny okres kształcenia młodocianego pracownika u wnioskodawcy: 

9. W przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia w danym 

zawodzie, należy podać przyczynę wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę: ....................................  

10. Data ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej 

pracy*) .........................................................................................................................................................  

11. Data zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika: .....................................................  
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12. Osoba prowadząca przygotowanie zawodowe (imię, nazwisko oraz zajmowane stanowisko w firmie: 

pracodawca, osoba zatrudniona u pracodawcy, osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy) 



 

III. ZAŁĄCZNIKI 

1) Kopia umowy o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego. 
2) Świadectwo pracy potwierdzające okres i rodzaj wykonywanego przygotowania zawodowego młodocianego 

pracownika w danym zawodzie, okoliczności i podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy, z zastrzeżeniem 
czy umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezawinionych przez 
pracodawcę. 

3) Kopia świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy - dotyczy przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania 
przygotowania zawodowego młodocianego pracownika. 

4) Kopia dokumentu (wniosku młodocianego pracownika lub wniosku pracodawcy) potwierdzającego krótszy okres 
kształcenia młodocianego pracownika. 

5) Kopia dokumentu potwierdzającego datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika 
(dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do 
wykonywania określonej pracy albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu). 

6) Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum lub oryginał zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum - 
dotyczy młodocianych pracowników uczestników OHP, zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania 
określonej pracy. 

7) Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo 
osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne wymagane do prowadzenia 
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. 

8) Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie osoby u pracodawcy w celu prowadzenia przygotowania 
zawodowego młodocianego pracownika lub pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy - 
dotyczy przypadku, kiedy przygotowanie zawodowe prowadzi inna osoba niż pracodawca. 

9) W przypadku, gdy pracodawcą są wspólnicy Spółki Cywilnej, do wniosku powinna być dołączona umowa spółki 
wraz z jej ewentualnymi aktualizacjami. 

10) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 
11) Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się 

o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

12) Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo 
prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia. 

13) Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę. 
Z treści pełnomocnictwa powinien jasno wynikać jego szczegółowy zakres tj. umocowania jakich czynności, 
w jakim postępowaniu, przed jakim organem może dokonywać pełnomocnik w imieniu swojego mocodawcy. 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 j.t.) złożenie 
dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (za każde 
pełnomocnictwo). Powyższą opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy Kowala, 26-624 Kowala105A. 

14) Inne (jakie?) .........................................................................................................................................................  

Każda strona kopii dokumentów winny być uwierzytelnione przez pracodawcę. 
Uwierzytelnione kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą ,,potwierdzam za zgodność z oryginałem”, 
datą, pieczątką pracodawcy. 

Razem załączników szt .............................  
IV. OŚWIADCZENIE - potwierdzenie prawidłowości danych złożonych przez wnioskodawcę. 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności za podawanie fałszywych danych oświadczam, że wniosek został 
wypełniony zgodnie z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) w związku z zeznaniem nieprawdy 
lub zatajeniem prawdy. Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość podanych wyżej informacji oraz 
wszystkich załączników. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych 
osobowych dla potrzeb rozpatrzenia powyższego wniosku - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 j.t.). Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t.) podaje się do publicznej wiadomości. 

……………………………….. …………………………………………………. 
          miejscowość i data pieczęć firmy, pieczęć imienna i czytelny 

podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej 

' )  niepotrzebne skreślić 
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