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......................................................     .................................................................. 
      (pieczątka wnioskodawcy)          (miejscowość, data)  
       

 

Wójt Gminy 

Lidzbark Warmiński 

ul. Krasickiego 1 

11 – 100 Lidzbark Warmiński 
 

 

W N I O S E K   
O  D O F I N A N S O W A N I E  K O S Z T Ó W  K S Z T A Ł C E N I A  

 M Ł O D O C I A N E G O  P R A C O W N I K A  

 
 
Na podstawie art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. 
zm.) wnioskodawca: 
Pełna nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o pomoc oraz nr NIP: 
 

……………………………………………………………………………............................................................................................................................. 
 

…………………………………………………………………………................................................................................................................................ 
Adres zamieszkania lub siedziba podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis: 
 

…………………………………………………………………………................................................................................................................................ 
 

…………………………………………………………………………................................................................................................................................ 

Numer telefonu (faksu): …………….……………………….… e-mail:………………………………………….…………………...................... 

 
wnosi o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika: 
 

……………………………………………………………………………............................................................................................................................. 
 

…………………………………………………………………………................................................................................................................................ 
    (imię i nazwisko, adres zamieszkania młodocianego) 
 

który ukończył naukę zawodu / przyuczenie do wykonywania określonej pracy1.  
 
Młodociany pracownik kształcił się na podstawie umowy o pracę przez okres: 
 
1) w przypadku nauki zawodu: …………………………………………………………………………………… (36 m-cy lub krótszy); 

 
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy przez .................................... (pełna liczba miesięcy). 
   
 
        
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia mojego wniosku należną kwotę proszę przekazać na konto bankowe: 

                          

 

1 niepotrzebne skreślić 

 
Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy: 
 

 
 
…………………………………………… …………………………………………… ………………………………………….……………………… 
                   imię i nazwisko               stanowisko służbowe                                 data i podpis z pieczątką 
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Do wniosku załączam: 

 
Dokumenty obligatoryjne: 
1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego 

młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo 
osobę zatrudnioną u pracodawcy, o których mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego 
młodocianych i ich wynagradzania. 

2. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego. 
3. Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w przepisach 

w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania albo zaświadczenie 
potwierdzające zdanie tego egzaminu. 

4. Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 
5. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega  

się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – oświadczenie 
zgodnie ze wzorem. 
 

Dokumenty fakultatywne (uzupełniające): 
6. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo 

osoby zatrudnionej u pracodawcy. 
7. Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy. 
8. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej 

przez pracodawcę. 
9. Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek. 
10. Inne dowody mające znaczenie dla prowadzonej sprawy.  

 
Uwaga: załączone do wniosku kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.  
          
 
 

………………………………………….……………………… 
                                                                                                                                                                      data i podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej 
 
 

 
POUCZENIE 

 
Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. 

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno 
być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie 
dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 
2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pisma doręcza 
się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, 
pisma doręcza się pełnomocnikowi. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis 
pełnomocnictwa. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może 
wskazać takiego pełnomocnika. 

Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła do prowadzenia sprawy 
pełnomocnika zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie 
następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (nie e-mail). W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń 
przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona może złożyć odpowiedź 
na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie.   

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu 
lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość 
innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego 
powinno: 
1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te 

przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru; 
3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie. 
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Jeżeli podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji 
publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu 
elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 391 § 1 pkt 2 (doręczenie 
pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej), doręczenie pism następuje na adres wskazany w treści podania. 
Warunkiem skutecznego żądania doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej jest wskazanie w treści żądania 
adresu elektronicznego.  

Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli strona lub inny uczestnik 
postępowania spełni jeden z następujących warunków: 
1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji 

publicznej; 
2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres 

elektroniczny; 
3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji 

publicznej adres elektroniczny. 
 W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 

publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W przypadku zaniedbania tego obowiązku 
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutki prawne.  

Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, organ administracji publicznej doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma 
dokumentu elektronicznego.  

Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub inny organ albo w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie 
jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. W takim przypadku uznaje się, że pismo 
doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata. 

 
W myśl art. 10 § 1 kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym 

stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Zgodnie z art. 73 kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to 
przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej 
w obecności pracownika tego organu. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej 
z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. 

Na podstawie art. 77 i 78 kpa organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać 
i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu. 
Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność 
mająca znaczenie dla sprawy. 

 
Strona, dla której treść niniejszego pouczenia budzi wątpliwości może uzyskać dodatkowe informacje, mające na celu 

ich wyjaśnienie w siedzibie organu pok. nr 33 w godzinach 7.30-15.30 (poniedziałek) i 7.00-15.00 (wtorek-piątek) lub pod 
numerem telefonu 89-767-32-74 wew. 33. 

 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z niniejszym pouczeniem i rozumiem jego treść.  

   
 
 
 
 
 

………………………………………….……………………… 
                                                                                                                                                                      data i podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej 
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