…........................................
(pieczęć pracodawcy)

…..............................................
(miejscowość, data)
Burmistrz
Miasta Mikołajki

WNIOSEK
o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie art.
70B z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty )t. j. z 2004 r. dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn.
zm.)
Pracodawca
Imię i nazwisko (nazwa zakładu): ….....................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
adres siedziby: …..................................................................................................................................
Rachunek bankowy, na który należy dokonać płatności:
…............................................................................................................................................................
Pracownik młodociany:
Imię i nazwisko: …................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia:.......................................................................................................................
Adres: …................................................................................................................................................
Zawód: …...............................................................................................................................................
Formy kształcenia:
nauka zawodu: okres kształcenia - 24 miesiące/ 36 miesięcy*
przyuczenie do wykonywania określonej pracy: okres kształcenia - 3 miesiące/6
miesięcy/...................miesięcy*
Okres szkolenia pracownika młodocianego u pracodawcy
…............................................................................................................................................................
(od - do)
to jest ….....................................pełnych miesięcy do ukończenia nauki zawodu.

Do wniosku załączam:
1. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianych (kopia),
2. Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego (kopia),
3. Dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust. 1
pkt. 2 u.s.o. Albo zaświadczenie potwierdzające zdanie stosownego egzaminu (kopia),
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
5. Zaświadczenie 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 albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie,
Uwaga: załączone do wniosku kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

….................................................
(data)

* niepotrzebne skreślić

…..................................................
(podpis pracodawcy)

OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS

Ja niżej podpisany/a.........................................................................................................
(imię i nazwisko)

Uprawniony/a do reprezentowania firmy …...................................................................
….....................................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)

Legitymujący/a się dowodem osobistym …...................................................................
Wydanym przez...............................................................................................................
oświadczam
że w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat
kalendarzowych firma, którą reprezentuję nie otrzymała pomocy de minimis.

…...............................................
(miejscowość, data)

….................................................
(pieczęć i podpis składającego oświadczenie)

UWAGA: zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) w przypadku nieprzekazania lub
przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej, o których mowa w art. 39 oraz z art.
40 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w drodze
decyzji , nałożyć karę pieniężną do wysokości równowartości 10 000 EURO.

