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Świecie, dnia ……………………….. 

 
……………………………………………… 
          Pracodawca (nazwa, nazwisko i imię)     
 
……………………………………………… 
                  (adres pracodawcy) 
 
………………………………………………………. 
                    (telefon pracodawcy) 
 
 

 
Burmistrz Świecia 
ul. Wojska Polskiego 124 
86-100 Świecie 
 

WNIOSEK 
o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 

Na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U z 2004r. Nr 
256, poz. 2572 ze zmianami) proszę o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego 
pracownika z tytułu ukończenia:  

€ nauki zawodu po zdaniu egzaminu zawodowego 
€ przyuczenia do wykonywania określonej pracy po zdaniu egzaminu zawodowego. 

               (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)  

Dane młodocianego pracownika 
nazwisko  Adres zamieszkania 
imię  miejscowość  

pesel kod   -    
           ulica  

nr domu  nr lokalu  
Forma przygotowania zawodowego 
a/ nauka zawodu (zakreślić właściwą odpowiedź) 

€ przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące 
€ przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy 

b/ przyuczenie do wykonywania określonej pracy 
            ilość pełnych miesięcy…………………………… 
data zawarcia umowy   -   -     
termin ukończenia nauki zawodu lub 
przyuczenia do wykonywania określonej 
pracy (zdania egzaminu). 

 

W przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia w 
danym zawodzie tj. 24 miesiące lub 36 miesięcy, należy podać przyczynę wcześniejszego 
rozwiązania umowy o pracę, oraz okres jej trwania. 
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Nazwa Banku i numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przekazać 
przyznane środki finansowe 

nazwa banku  
nr rachunku                            

Do wniosku dołączam kopie: 
€ dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład 

w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia 
przygotowania zawodowego młodocianych, 

€ umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, 
€ dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu 

 
 
 
 

……………………………………… 
                                                                                                                        (Podpis i pieczęć pracodawcy)  

 
 

Wyjaśnienia do 
„Wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika” 

 
I. Wymagane dokumenty: 
 

1. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego  
2. Załączniki (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę ) 

• kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne 
pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u 
pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, 

• kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, 
• kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu, 

 
II. Miejsce składania wniosku wraz z pozostałymi dokumentami: 
 
Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu  ul.Wojska Polskiego 124  - II piętro pok.38 w Urzędzie Miejskim   
 
III. Opłaty:  
 
nie pobiera się 
 
IV. Tryb odwoławczy: 
 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza  
Świecie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji 
 
V. Uwagi: 
 

1. Wniosek o dofinansowanie pracodawca winien złożyć w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez 
młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 

2. Dofinansowanie przyznaje Burmistrz, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego 
pracownika, w drodze decyzji. 

 


