
Pieczątka firmy/ zakłady pracy     Dnia …………………………. 
 

Wójt 
Gminy Lipnica Murowana 
 
 

WNIOSEK  
O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA  

MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 
 

 Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 910) składam wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 
 

1. Pełna nazwa Firmy (Zakładu pracy)/ Imię i Nazwisko Właściciela(i) Firmy (Zakładu 
pracy)……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………... 

2. Siedziba firmy (Zakładu pracy), adres, nr telefonu:……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

3. Nazwa i adres miejsca pracy młodocianego pracownika (jeśli inny niż w pkt 1 i/lub 2) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
4. Dofinansowanie obejmuje młodocianego pracownika, który ukończył przygotowanie 

zawodowe w formie (właściwe zaznaczyć ) 
a) nauki zawodu 
b) przyuczenia do zawodu 
 
Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………….. 
Data urodzenia: ……………………………………………………………………….. 
Data rozpoczęcia przygotowania zawodowego: ……………………………………… 
Data ukończenia przygotowania zawodowego: ………………………………………. 
Liczba miesięcy przygotowania zawodowego: ……………….Zawód ……………….. 
5. Nr rachunku bankowego, na który należy przesłać przyznane dofinansowanie: 
 

                          

 
6. OŚWIADCZENIA 

Podmiot, który reprezentuję, jest pracodawcą: (właściwe zaznaczyć) 

 
a) będącym rzemieślnikiem  
b) niebędącym rzemieślnikiem 

 
Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 22 dnia 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1267) rzemieślnikiem jest osoba, o której mowa w ust. 1, który stanowi, że: „Rzemiosłem jest 
zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez: 
 1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w 
imieniu własnym i na rachunek tej osoby – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym 
przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 
Prawo przedsiębiorców, lub  
2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie 
działalności gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 
1.  

Nadto w myśl art. 2 ust. 4 ustawy o rzemiośle do rzemiosła nie zalicza się działalności 
handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu 



wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów 
plastyków i fotografików.” 

 
Oświadczam, że spełniam niezbędne wymagania do ubiegania się o dofinansowanie kosztów 

kształcenia określone w art. 122 ustawy o systemie oświaty, tj.: 
a/ posiadam kwalifikacje/ zatrudniam osobę posiadającą kwalifikacje*/ wymagane do prowadzenia 
przygotowania zawodowego młodocianych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej  z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – Dz. U. 2019 poz. 391) 
b/ młodociany pracownik ukończył naukę zawodu/ przyuczenie do wykonywania określonej pracy* 
i zdał stosowny egzamin oraz spełniam warunki do przyznania pomocy de minimis, o których 
mowa w art.122 ust 11 ustawy Prawo oświatowe. 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
Do wniosku załączam: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pouczenie 
Zgodnie z przepisem art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) wnioskodawcy przysługuje prawo do uczestnictwa w 
każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji prawo do wypowiedzenia się w sprawie 
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W przypadku nie skorzystania z 
powyższego wyrażam zgodę na wydanie decyzji ustalającej dofinansowanie wyłącznie w oparciu o 
powyższe dane zawarte we wniosku. 
 
 

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Lipnica Murowana o pomocy de 
minimis, którą uzyskałem w okresie od dnia złożenia wniosku do czasu otrzymania decyzji. 
Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..    ……………………………… 
 /miejscowość, data/    /podpis i pieczątka wnioskodawcy/ 
 

Dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie 
Gminy Lipnica Murowana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uwagi: 
Pracodawca składa wniosek w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika 
nauki zawodu lub przyuczenia go do określonej pracy(od zdania egzaminu). 
Wniosek składa się dla każdego młodocianego oddzielnie. 
Wniosek składa się w  Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej. 
Do wniosku należy dołączyć kopie (potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem): 

1. dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba upoważniona przez pracodawcę 
posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego 
wraz z potwierdzeniem zatrudnienia takiej osoby oraz zaświadczenie określające staż pracy 
instruktora przygotowania zawodowego – jeśli z przepisów to wynika. 

2. umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego. 
3. dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik 

ukończył naukę zawodu lub przyuczenie. 
4. świadectwa pracy młodocianego pracownika. 
5. zaświadczenie o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy (w 

przypadku przerwania nauki i podjęcia u innego pracodawcy) 
6. upoważnienia [pracodawcy do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem, w 

przypadku gdy poświadczenia dokonuje inna osoba niż pracodawca, 
7. pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę, 
8. formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 
9. zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się 

o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy 
de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie, 

10. kopię zaświadczenia pracodawcy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (w 
wypadku s.c. również kopię umowy spółki) 

11. w przypadku spółki cywilnej oświadczenie każdego wspólnika o procentowym udziale w 
spółce, 

 
 
Wniosek niekompletny lub złożony po terminie nie będzie rozpatrywany. 


