
……………………………………………… 

            (miejscowość, data) 

……………………………. 

     (pieczęć pracodawcy) 
 

Nr telefonu kontaktowego 

............................................ 

      

Burmistrz Gminy Sułkowice 
 

 

W N I O S E K 

  

o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika 

 

 

 Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe proszę  

o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 

 

I. Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko ........................................................................................................................... 

Nazwa zakładu............................................................................................................................. 

Adres siedziby............................................................................................................................ 

Bank i nr rachunku bankowego, na który należy przekazać przyznane środki finansowe: 

...................................................................................................................................................... 

Nazwa i nr  dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia przygotowania 

zawodowego młodocianych (dyplomy, zaświadczenia) : 

1.....................................................................................................................................................
(nazwa i nr dokumentu, przez kogo wydany i kiedy) 

2. ................................................................................................................................................................................ 

3.................................................................................................................................................................................. 

II. Informacje dotyczące młodocianego pracownika: 

Imię i nazwisko młodocianego pracownika................................................................................ 

Adres zamieszkania..................................................................................................................... 

Data urodzenia............................................................................................................................ 

Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu nauki zawodu (nr umowy, z dnia 

i okres jej obowiązywania  od-do): 

..................................................................................................................................................... 

Nazwa zawodu............................................................................................................................. 

Data ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu.............................................. 

Data i miejsce zdania egzaminu zawodowego............................................................................ 

Nazwa i adres szkoły, do której uczęszczał młodociany............................................................ 

.................................................................................................................................................... 



III. Załączniki (potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem): 

1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia  

zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład  

w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę. 

2. Dokument potwierdzający zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej 

szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy. 
3. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego. 

4. Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany 

pracodawcy (umowy o pracę oraz świadectwa pracy wydane przez poprzednich 

pracodawców). 

5. Kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu 

lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu. 

6. Zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym 

pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat lub oświadczenie  

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis. 

8. Inne (świadectwo pracy, w przypadku spółki wypis z KRS lub umowa spółki itd.) 

 

Art.233 § 1 Kodeksu Karnego stanowi: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub innym  postępowaniu  prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

 
 Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z treścią wyżej cytowanego przepisu i własnoręcznym 

podpisem potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku. 

 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania o dofinansowanie kosztów kształcenia.  

 

          

 ...............................                                   ..................................................................

           (data)         (podpis i pieczątka pracodawcy) 
 

Klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarzane są w ramach czynności związanych  

z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej RODO - informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy 

Sułkowice; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 

wew. 12, email: iodo@sulkowice.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c – to jest w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe – dofinansowanie kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników oraz w celach archiwalnych. 

W przypadku danych innych niż niezbędne do realizacji – w szczególności numer telefonu - na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a RODO – t.j. zgody. Ich podanie oznacza zgodę na przetwarzanie. 

4) zgodnie z wymogami dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa:  

w tym bankom w celu przekazania dofinansowania; 

5) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do momentu odwołania 

zgody; 

6) dane osobowe pracownika młodocianego, jego rodziców lub opiekuna prawnego oraz osoby szkolącej 

pozyskiwane są od wnioskodawcy; Przetwarzane będą dane z umów o pracę oraz dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje; 

7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać 

ograniczone na podstawie przepisów; 

8) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

9) nie podanie niezbędnych danych będzie skutkować odmową rozpatrzenia wniosku. 

 


