………..…………, dnia ………….………..
……………………….
pieczęć pracodawcy/nr tel.

Wójt Gminy Bralin
ul. Rynek 3
63-640 Bralin
WNIOSEK
o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.), składam wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianego pracownika:
…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania pracownika młodocianego)

z tytułu ukończenia nauki zawodu / przyuczenia do wykonywania określonej pracy*
trwającej ………………… miesiące ……….. dni, od …………………… do ……………………
Dofinansowanie proszę przekazać na rachunek bankowy:
………………………………………………………………………………………………………….
Do wniosku załączam niżej wymienione dokumenty:
1. Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę (lub osobę prowadzącą zakład
w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy) kwalifikacji wymaganych do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania.
2. Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy.
3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego.
4. Kopia dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy – świadectwo
pracy wystawione przez poprzedniego/ poprzednich pracodawców.
5. Kopie świadectwa pracy młodocianego pracownika.
6. Kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo oryginał
zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu.
7. 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).
8. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis do KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez
pracodawcę.
9. Kopia dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek
(np. umowa spółki).
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
11. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku ubiegania się o pomoc, oraz
w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej
w tym okresie, bądź oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
12. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
13. Inne dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji pracodawcy lub młodocianego pracownika niezbędne
do rozpatrzenia wniosku.

………………………………..
(pieczęć i podpis pracodawcy)
* niewłaściwe skreślić
RKS – 4453 wersja z dnia 28.07.2016r.

