
 

………………………….          Dnia …...……………………..  
     (pieczęć pracodawcy) 

 

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska 

WNIOSEK 

O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wnoszę o dofinansowanie 

kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia przygotowania zawodowego 

I. DANE WNIOSKODAWCY: 
 

1. Imię i nazwisko ..…………………………………………………………………………………………… 

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

3. Adres siedziby wnioskodawcy: …………………………………………………………………………...… 

4. NIP: ………………………………….      6. Numer telefonu: ……………………………………. 

7. Numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przelać przyznaną kwotę: 

                                

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA ORAZ JEGO 

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO: 
 

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

2. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………… 

3. Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………… 

4. Nazwa i adres instytucji (szkoły), w której młodociany realizował obowiązkowe kształcenie teoretyczne:  

…………………………………………………………………………………….......................................... 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

5. Nazwa zawodu w jakim prowadzone było przygotowanie zawodowe: ……………………......................... 

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

6. Forma prowadzonego przygotowania zawodowego (zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić): 

nauka zawodu trwająca u wnioskodawcy od …………………….. do …………………… 

do okresu prowadzenia przygotowania wliczono naukę zawodu – (wypełnić jeżeli dotyczy) 

………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa pracodawcy) 

trwającą od ………………………… do ……………………………. 
 

przyuczenie do wykonywania określonej pracy trwające od ………………… do …………..…… 

Czy młodociany jest uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy?    tak                 nie 

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

zawodzie, należy podać przyczynę wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

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

8. Data zakończenia szkolenia przez młodocianego pracownika: …………………………………………… 

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



OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY: 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią art. 233§ 1 kodeksu karnego, który stanowi: „Kto składając 

zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 

miesięcy do lat 8”. 

 

 

………………………………………….         ………………………………………. 
     (miejscowość i data)              (podpis wnioskodawcy) 

III. ZAŁĄCZNIKI:  

1. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo 

osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji merytorycznych oraz kwalifikacji pedagogicznych wymaganych do 

prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych w konkretnym zawodzie (kopie świadectw, dyplomów). 

2. W przypadku prowadzenia praktycznego przygotowania zawodowego przez pracownika lub osobę prowadzącą 

zakład w imieniu pracodawcy - zaświadczenie potwierdzające stosunek zatrudnienia łączący instruktora praktycznej 

nauki zawodu z pracodawcą. 

3. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego. 

4. Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika. 

5. Kopia świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy 

w czasie trwania nauki). 

6. Kopia dyplomu lub świadectwa albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu przez 

młodocianego pracownika. 

7. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wzór formularza 

stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. 

8. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej, w roku w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w 

ciągu dwóch poprzedzających go lat albo kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w tym 

okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

9. Oświadczenie o wartości poniesionych kosztów. 

10. Oświadczenie o wartości refundacji z OHP. 
 
 

ZAŁĄCZONE KOPIE DOKUMENTÓW NALEŻY POTWIERDZIĆ ZA ZGODNOŚĆ  

Z ORYGINAŁEM 

 

 
 

Wypełnia Hufiec Pracy, którego członkiem jest młodociany pracownik 
(wypełnić w razie przyuczenia do wykonywania określonej pracy trwającej dłużej niż 6 miesięcy) 

Potwierdzenie faktu uczestnictwa młodocianego pracownika w Ochotniczym Hufcu Pracy 

Potwierdzam, że młodociany …………………………………… zamieszkały ……………….………….. 

…………………………….. urodzony ……………………… w trakcie odbywania przyuczenia do 

wykonywania określonej pracy był uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy. 

……………………………. 
(data i podpis) 

 

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce ochrona 

danych osobowych umieszczone zostały szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem Państwa 

danych osobowych. 


