Oświadczenie
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………………
Uprawniony/a do reprezentowania firmy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( nazwa i adres firmy)

Oświadczam, że firma którą reprezentują , jest pracodawcą* :



będącym rzemieślnikiem



niebędący rzemieślnikiem

*właściwe zaznaczyć 
Oświadczenie składam świadomy/a konsekwencji otrzymania / nieotrzymania dofinansowania
kosztów kształcenia młodocianego pracownika przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy.

…………………………………………………….

……………………………………………………………

( miejscowość i data )

( pieczęć i podpis składającego oświadczenie)

Pouczenie:
Zgodnie z art. 122. (Dz.U. z 2020 r. poz. 910)
1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje
dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane
do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał :
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin
czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267
i 2245),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin
zawodowy; ( OKE)

Zgodnie z art. 2. ustawy o rzemiośle ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1267)
Art. 2. 1. 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.

Powyższe zapisy określają, iż warunkiem otrzymania dofinansowania jest skierowanie młodocianego przez
rzemieślników na egzamin czeladniczy, a przez niebędący rzemieślnikiem na egzamin zawodowy do OKE.

