[mię

Sławno,

i nazwisko/nazwa pracodawcy

dnia ............ .. .. ..... ........ .... r.

Adres/siedziba

Telefon/fax ........... .. ... ....... ...... ... .. ..... .......... ... .. ...
Numer rachunku bankowego :

Wójt Gm iny Sławno
ul. M.C. Skło d owskiej 9
76-100 Sławn o

WNIOSEK
o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia

m łodocianego

pracownika

Na podstawie art. 70b, ust. 7 ustawy z dnia 7 września 199 1r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 25 72 ze zmianami) wnoszę o przyznanie dofi nansowania kosztów
kształcenia młodoci anego pracownika:
-

im ię

i nazwi sko: ................. ............. ............. ... ............. .......... ..... .... ...... ........ .... ......... .. ...... ... .... ..

- data i miejsce urodzenia: .. ....... ..... .. ... .... .. ...... .... ... .............. ......... ........ ..... .... ...... ......................... .
- adres zamieszkania: ............... .. ...... ...... .... .... ...... ... .... ..... ..... ... ... ..... .... .......... .... ... ....... ...... .... ...... .. .
- fonna kształceni~ nauka zawodu/przyuczenie do wykonywania określonej pracy*
- nazwa zawodu, w jakim prowadzone jest przygotowanie zawodowe:

- okres szkolenia u pracodawcy: od .... ....... ......... ... .......... ............ . do ................. ...... ... ..... .. ...... . .
- data zdania egzaminu zawodowego ................. . ................ ........ ......... .. .... ..... ............ ... . .

(czytelny podpis prncodnwcy)

* niepotrzebne

s kreś lić

Do wniosku nal eży dołączyć :
l) dokumenty p otwi erdzaj ące, że pracodawca lub osoba prowadząca w imieniu pracodawcy
albo osoba zatrudru ona li pracodawcy posiada kwalifikacj e wymagane do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianego wraz z potwierdzeniem zatrudnienia takiej
osoby oraz zaświadczen i e określaj ące staż pracy instruktora przygotowania zawodowego jeś li z przepisów to wynika;
2) umowę o pracę z młodoci anym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
3) św iadectwo pracy młod o cianego pracownika (urnowy o pracę oraz świadectwa pracy
wydane przez poprzednich pracodawców);
4) dokumenty potwierd zające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy ;
5) dyplom, świ adectwo lub zaświadczeni e p otwierdzaj ące, że młodoc i any ukoń czył naukę
zawodu lub przyuczenie do wykonywania określ on ej pracy i zdał stosowny egzamin;
6) pełnomocn i ctwo, jeżeli wnioskodawca r prezentowany jest przez inną osobę ;
7) wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS oraz dokument
p otwierdzaj ący status prawny prowadzonej dzi ałal nośc i w przypadku spółek;
8) wszystkie zaświadczeni a o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc, oraz w c iągu 2 p oprzedzaj ących go lat, albo oświadczenia
o wie lkośc i pomocy de minimis otrzym anej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie;
9) wy pełniony formularz informacji ni ez będ nyc h do udzielenia pomocy de mini mis
- według wzoru stanow iącego załącznik nr 1 do Rozporządzen ia Rady Ministrów z dnia
29 marca 20 1Or. w sprawie zakresu informacj i przedstawianych przez podmiot ubiegający
się o pomoc de mini mis (Dz.u. Nr 53, poz. 311).
10) sprawozdania fi nansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z
przepisami o rachunkowości.
W przypadku załącze nia kopii dokumentów należy przed stawić do
potwierdzenia przez urzędnika za zgodność z orygi nałem.
Pliki do pobrania:
- formularz informacji przedstawianych przy ubi eganiu

się

inst ru kcją wy pełnien i a

-

oświ ad cze ni e
oświad czeni e

o otrzymanej w iel kośc i pomocy de minimis
o nieotrzymaniu pomocy de mini mis

wglądu

ich

orygi n ały,

w celu

o pomoc de minimis wraz z

