Niegowa , dnia
piecz4tka pracodawcy

WOJT GMINY NIEGOWA
UL.SOBIESKIEGO
42-320 NIEGOWA

WNIOSKEK 0 DOFINANSOWANIE KOSZTOW
KSZTACENIA MLODOCIANEGO PRACOWNIKA
Na podstawie art. 70b ust. 7 ustawy z dnia 7 wrzegnia 1991 r. o systemie ogwiaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) wnoszc o dofinansowanie kosztow ksztakenia mlodocianego
pracownika stanowiqce pomoc de minimis udzielanq zgodnie z warunkami okreelonymi
w rozporz4dzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

DANE WNIOSKODAWCY
1. Nazwisko i
2. Nazwa zakladu pracy:
3. Dokladny adres zakladu pracy, numer telefonu/faksu.

4. NIP pracodawcy:
5. Adres zamieszkania:

6. Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego pracodawcy, na ktory naleZy przekazaC przyznane
§rodki finansowe:

7. Czy pracodawca jest rzemieglnikiem:
II.

1.

tak

D nie

INFORMACJE DOTYCZACE MLODOCIANEGO PRACOWNIKA
ORAZ PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
i nazwisko mlodocianego pracownika:

2. Adres zamieszkania:
PESEL.

3. Data urodzenia:

4. Miejsce realizacji przez mlodocianego pracownika obowiAzkowego doksztalcania teoretycznego,
nazwa i adres placowki:

5. Forma prowadzonego przygotowania zawodowego:
0 nauka zawodu

przyuczenie do wykonywania okreelonej pracy

6. Okres ksztalcenia miodocianego pracownika: od

do

liczba miesiccy:
7. Nazwa i symbol cyfrowy zawodu:
8. Data ukonczenia przez miodocianego pracownika
przygotowania zawodowego:
9. Data zdania egzaminu zawodowego:
III.

ZALACZNIKI

A

1. dokumenty potwierdzajace uprawnienie do reprezentowania podmiotu ubiegaj4cego sic
o dofinansowanie, wypis z KRS w przypadku gdy przedsicbiorc4 jest SpOlka i itd., gdy pracodawc4
wspolnicy Spolki Cywilnej do wniosku powinna bye dolaczona umowa
2. peinomocnictwo w przypadku skiadania wniosku przez peinomocnika,
3. dokumenty potwierdzajace kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne pracodawcy lub osoby prowadz4cej
zaklad w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcyl,
4. umowa o pracc z miodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego/przyuczenia do
wykonywania okreglonej pracy,
5. dyplom, gwiadectwo lub zagwiadczenie potwierdzaja_ce datc zio2enia egzaminu zawodowego z wynikiem
pozytywnym przez mlodocianego pracownika,
6. gwiadectwo pracy mlodocianego pracownika,
7. dokument potwierdzajacy krotszy okres szkolenia (dolaczye w przypadku zmiany umowy),
8. umowa o pracc i gwiadectwo pracy wydane przez poprzedniego pracodawcc (doigczye w przypadku zmiany
pracodawcy w czasie trwania nauki).

1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sic o pomoc de minimis (wzor formularza2
i instrukcja wypelnienia) oraz:
1) sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporzadzone zgodnie z przepisami
o rachunkowoki,
2) wszystkie zagwiadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, w roku w ktorym pracodawca ubiega sic
pomoc oraz w ciagu 2 poprzedzajacych go lat, albo ogwiadczenie o wielkoki pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie albo,
3) ogwiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wzor ogwiadczenia).
Razem zalacznikow szt.
IV.

1:AWIADCZENIE — potwierdzenie prawdziwoki danych zloionych przez wnioskodawcg

- Oewiadczam, 2e dane podane zve wniosku oraz informacje wynikajqce z zatqczonych do wniosku dokumentow sq aktualne
i zgodne z prawdq.
za dow6d w postepowaniu sqdowym lub
Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego stanowi: „Kto skladajqc zeznanie majqce
innym postepowaniu prozvadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawde lub utaja prawde, podlega karze
pozbazvienia zvolnoeci do lat 3.
Oewiadczam, 2e zvyratam zgode na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostepnianie danych osobowych zazvartych
zo niniejszym zoniosku, dla potrzeb realizacji zadan zvynikajqcych z dofinansowania kosztow ksztatcenia mtodocianych
pracozvnikaw.

/ pieczce imienna i czytelny podpis wnioskodawcy /

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki
zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626) oraz rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

przygotowania zawodowego mtodocianych i ich wynagradzania (Dz. z 1996 r. Nr 60 poz. 278 ze zm.),
2
zaigcznik do rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu

informacji

przedstawianych przez podmiot ubiegajgcy sir o pomoc de minimis(Dz.1.1. Nr 53 poz. 311).

2

