Dębowiec, dnia ………………………..
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….
Pracodawca (nazwa, nazwisko i imię, adres)

Wójt
Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec
WNIOSEK
o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, stanowiące pomoc de minimis
Proszę o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia:
nauki zawodu po zdaniu egzaminu zawodowego
przyuczenia do wykonywania określonej pracy po zdaniu egzaminu zawodowego.
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Dane wnioskodawcy
Osoba prowadząca naukę zawodu
nazwisko
imię
Nazwa wnioskodawcy

Adres zakładu pracy
miejscowość
kod
ulica
nr domu

–

nr lokalu
Czy pracodawca jest rzemieślnikiem?
Numer telefonu
tak
nie
Dane młodocianego pracownika
nazwisko
Adres zamieszkania
imię
miejscowość
PESEL
kod
–
ulica
nr domu
nr lokalu
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
–
–
Forma dokształcania teoretycznego
Miejsce
realizacji
przez
młodocianego Adres instytucji w której młodociany
obowiązkowego dokształcania teoretycznego
obowiązkowe dokształcanie teoretyczne
gimnazjum, zasadnicza szkoła
miejscowość
zawodowa;
kod
–
ośrodek dokształcania i doskonalenia
zawodowego;
ulica
pracodawca organizuje dokształcanie we
własnym zakresie.
nr domu
nr lokalu
Forma przygotowania zawodowego
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realizuje

a/ nauka zawodu
przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące
przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy
liczba pełnych miesięcy kształcenia u wnioskodawcy
okres kształcenia u wnioskodawcy
od
do
b/ przyuczenie do wykonywania określonej pracy
liczba pełnych miesięcy kształcenia u wnioskodawcy
okres kształcenia u wnioskodawcy
od
do
czy młodociany jest uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy?
 tak 1)
 nie
zawód w jakim prowadzone jest przygotowanie
zawodowe
data zawarcia umowy
–
–
data ukończenia przygotowania zawodowego
data i miejsce zdania egzaminu zawodowego
W przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia w danym
zawodzie należy podać przyczynę wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę.

Nazwa banku i numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przekazać przyznane
środki finansowe
nazwa banku
nr rachunku
–
–
–
–
–
–
Załączniki








dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne pracodawcy lub osoby prowadzącej
zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianych
umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające datę złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu
zawodowego przez młodocianego pracownika (oryginał)
świadectwo pracy młodocianego
umowa o pracę i świadectwo pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę (dołączyć w przypadku zmiany
pracodawcy w czasie trwania nauki)
formularz informacji składanych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis wraz z oświadczeniami
(nie dotyczy firm/przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność)

ZAŁĄCZONE KOPIE NALEŻY POTWIERDZIĆ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

………………………………………
(podpis i pieczęć pracodawcy)
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