(pieczęć pracodawcy)
WNIOSEK
o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Pracodawca: Imię i Nazwisko...............................................................................................
Nazwa zakładu.................................................................................................
Adres siedziby..................................................................................................
Pracownik młodociany: Imię i Nazwisko..............................................................................
Adres zamieszkania........................................................................
........................................................................................................
Zawód: .................................................................. - 36 miesięcy
przyuczenie do wykonania określonej pracy

Rzeczywisty

czas

trwania

przygotowania

-

3 miesiące

-

6 miesięcy

-

,,,,,,,,, miesięcy

zawodowego

pracownika

młodocianego

u pracodawcy ......................................................... to jest ................pełnych miesięcy
Data od-do
I ukończył naukę zawodu w dniu ........................, natomiast egzamin zawodowy złożył z
wynikiem pozytywnym w dniu .................................
Rachunek bankowy na który należy dokonać płatności :
........................................................................................................................................
Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
/data/

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
/podpis pracodawcy/

Urząd Miejski w Ornecie , Plac Wolności 26, 11-130 Orneta , tel. 055 22-10-209 , fax. 055 22-10-210
www.orneta.pl , umig@orneta.pl , promocja@orneta.pl

Adnotacje urzędowe:
Sprawdzono pod względem formalnym / merytorycznym

.............................................
/data/

...................................................
/podpis/

Sprawdzono pod względem finansowym:
Przyznana kwota finansowania: ............. pełne miesiące x ................. = ................................
Słownie: ....................................................................................................................................

................................................
/data/

.......................................................
/podpis/

Urząd Miejski w Ornecie , Plac Wolności 26, 11-130 Orneta , tel. 055 22-10-209 , fax. 055 22-10-210
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Do wniosku załączam kopię:
1. Dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład
w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy.
2. Dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy
szkolenie.
- Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
4. Dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy
5. Dokumentów potwierdzających, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub
przyuczenie do wykonywania określonej pracy oraz zdał odpowiedni egzamin.
6. Świadectw pracy młodocianego w przypadku, gdy przygotowanie zawodowe prowadził
więcej niż jeden pracodawca
7. Formularz pomocy de mini mis
8. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de mini mis lub oświadczenie o niekorzystaniu z
pomocy de mini mis
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