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Bochnia, dnia  

    –   –   
          

 
 

Wójt Gminy Bochnia 
 

WNIOSEK 
O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA 

 MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 
/wzór wniosku wg własnego opracowania dla Gminy Bochnia/ 

 
 

I.  WNIOSKODAWCA  
 
DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY  

Pełna nazwa Firmy / Zakładu Pracy Nazwisko i Imi ę właściciela Firmy / Zakładu Pracy 

SIEDZIBA FIRMY / ZAKŁADU PRACY  

Miejscowo ść  Ulica Nr lokalu 

Kod pocztowy 
  –    
       

Poczta Numer telefonu 

NAZWA I ADRES MIEJSCA PRACY MŁODOCIANEGO *wpisać, jeżeli jest inny niż siedziba Firmy / Zakładu Pracy  

 

 
II.  FORMA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO * właściwe zaznaczyć 
 
Dofinansowanie obejmuje młodocianego pracownika, który ukończył przygotowanie zawodowe w formie: 
 

�  nauki zawodu 
�  przyuczenia do zawodu 

 

III.  MŁODOCIANY PRACOWNIK DO WNIOSKU  
 
DANE IDENTYFIKACYJNE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA  

Nazwisko  Imi ę Data urodzenia 
    –   –   
           

ADRES ZAMIESZKANIA  

Miejscowo ść Ulica Nr domu 
 
 

INFORMACJE NA TEMAT PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  

Data rozpocz ęcia 
    –   –   
           

Data uko ńczenia 
    –   –   
           

Liczba miesi ęcy Zawód 
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IV.  DANE DO PRZELEWU  
 
Proszę o przekazanie kwoty przyznanego dofinansowania na niżej wskazane konto bankowe: 
 
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO * w Polsce – IBAN, 26 cyfr 

                                
                                 

WŁAŚCICIEL KONTA * należy wypełnić wszystkie pola 

Właściciel inny ni ż Wnioskodawca  

� TAK        � NIE 

Nazwisko Imi ę 

Adres zamieszkania / Miejscowo ść / Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy 
  –    
       

Poczta 

podpis Wnioskodawcy 

 
 
V.  ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 
 
UWAGA : Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
 
 

L.p. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW  
  

  

  

  

  

  

 
 
VI.  OŚWIADCZENIA  

 
Podmiot, który reprezentuje, jest pracodawcą: * właściwe zaznaczyć 

 

�  będącym rzemieślnikiem 

�  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.” 
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* niewłaściwe skreślić 

 
Oświadczam, że spełniam niezbędne wymagania do ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia 
określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (j.t.; Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) 

• posiadam kwalifikacje / zatrudniam osobę posiadającą kwalifikacje *  

wymagane do prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych (zgodnie z § 10 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – Dz. U. 
z 2019 r. poz. 391) 

• 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. 

 
Zgodnie z przepisem art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego 
(Dz. U z 2018 r., poz. 2096 z p. zm.) 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 Bochnia o pomocy de minimis, którą uzyskam 
w okresie od dnia złożenia wniosku do czasu otrzymania decyzji. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………               …………………………….  .………………………………… 
 data        pieczęć    podpis i pieczątka Wnioskodawcy 
                                                    Firmy/Zakładu Pracy    właściciela Firmy/ Zakładu Pracy 


