1. Numer PESEL

4. Numer sprawy
(Wypełnia Urząd)

5. Pieczęć wpływu dokumentu

2. Identyfikator podatkowy NIP
3. Numer REGON

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Wniosek dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu
❒ ukończenia nauki zawodu
❒ przyuczenia do wykonywania określonej pracy
Podstawa prawna:

1.
2.
3.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich
wynagradzania (Dz.U. 2018 poz. 2010 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr
244 poz. 1626 ze zm.)

A. MIEJSCE SKŁADANIA
URZĄD GMINY W DĄBROWIE
ul. Kasztanowa 16/8, 88-306 Dąbrowa, REGON: 000531513

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
B.1. DANE WNIOSKODAWCY
7. Typ podmiotu składającego wniosek
❒osoba fizyczna
❒osoba prawna
9.

❒jednostka osobowa nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwisko/ Nazwa podmiotu pełna

10. Imię/Imiona

B.2. DANE ADRESOWE
12. Kraj

13. Miejscowość

14. Kod pocztowy

16. Ulica

17. Nr domu

18. Nr lokalu

20. Nr telefonu

21. KRS

B.3 BANK / NUMER KONTA
22. Nazwa Banku

23. Numer Konta

C. DANE INFORMACJE DOTYCZĄCE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
24. Nazwisko

25. Imię/Imiona

B.2. DANE ADRESOWE
26. Kraj

27. Miejscowość

28. Kod pocztowy

29. Ulica

30. Nr domu

31. Nr lokalu

D. CZAS TRWANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
Przyuczenie (liczba pełnych miesięcy) *
URZĄD GMINY W DĄBROWIE, ul. Kasztanowa, 16, 88-306, Dąbrowa, NIP: 557 128 94 79, REGON: 000531513,tel. 52 31 53 215
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Data rozpoczęcia kształcenia (wynikająca z umowy o pracę) *
Data zakończenia kształcenia (wynikająca z umowy o pracę)*
Data egzaminu zawodowego *
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E. PODPIS WNIOSKODAWCY
32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)
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33. Podpis wnioskodawcy
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F. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

1. Załącznik nr 1 - Dokumenty potwierdzające, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy posiada kwalifikacje
wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.
2. Załącznik nr 2 - Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
3. Załącznik nr 3 - Świadectwo pracy młodocianego pracownika.
4. Załącznik nr 4 - Dokument potwierdzający złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika
z wynikiem pozytywnym w przypadku jeśli osoba zatrudniona u pracodawcy kształci młodocianego - umowa o pracę.
5. Załącznik nr 5 – Dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia.
6. Załącznik nr 6 – Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
7. Załącznik nr 7 – Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie
o nieuzyskaniu takiej pomocy.
8. Załącznik nr 8 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
9. Załącznik nr 9 – Sprawozdanie finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o
rachunkowości, w przypadku pomocy udzielonej przedsiębiorcom gdzie konieczne jest ustalenie stopy referencyjnej mającej
zastosowanie do wnioskodawcy lub wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu możliwości wykonywania
czynności i zadań wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w Urzędzie Gminy w Dąbrowie (REGON: 000531513) z
siedzibą przy ul. Kasztanowej 16/8, 88-306 Dąbrowa jest Wójt Gminy Dąbrowa. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania
danych osobowych znajdą Państwo w siedzibie Administratora oraz na stronie bip.ug-dabrowa.pl w karcie sprawy dotyczącej danego
formularza.
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