......................................................
(pieczątka wnioskodawcy)

.............................…………..……..
(miejscowość, data)
Burmistrz
Miasta i Gminy Pleszew

WNIOSEK
o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910) składam wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianego pracownika.
I. Dane pracodawcy/firmy:
1. Nazwisko i imię:....................................................................................................................
2. Nazwa zakładu pracy:...........................................................................................................
3. Adres zakładu pracy:.............................................................................................................
4. Nr NIP: ...............................................................................................................................
5. Numer telefonu kontaktowego oraz numer faksu:................................................................
6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przelać przyznane środki
finansowe:...........................................................................................................................
(nazwa banku)

II. Dane młodocianego pracownika:
1. Imię i nazwisko młodocianego pracownika:....................................................................
2. Adres zamieszkania młodocianego pracownika:
..........................................................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia:.................................................................................................
4. Forma przygotowania zawodowego:
PRZYUCZENIE DO
NAUKA ZAWODU*
WYKONYWANIA
OKREŚLONEJ PRACY*
5. Zawód młodocianego pracownika: ..................................................................................
6. Miejsce realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania
teoretycznego:......................................................................................................................
Czas trwania przygotowania zawodowego:.........................................................................,
(data, od - do)
tj. .................... pełnych miesięcy.
* zaznaczyć właściwą pozycję znakiem „X”
7. W przypadku krótszego okresu kształcenia zawodowego młodocianego pracownika niż
cykl kształcenia w danym zawodzie, należy podać przyczynę wcześniejszego
rozwiązania umowy o pracę..................................................................................................
..............................................................................................................................................
8. W przypadku realizacji przyuczenia do wykonywania określonej pracy/nauki zawodu
młodocianego pracownika u kilku pracodawców, należy podać nazwę poprzedniego
pracodawcy/firmy i zakładu pracy:………...........................................................................
..............................................................................................................................................

Data i rodzaj wydanego dokumentu (zaświadczenie/dyplom/świadectwo)*
potwierdzającego ukończenie przygotowania zawodowego przez młodocianego
pracownika: ..........................................................................................................................
10. Organ przeprowadzający egzamin:.......................................................................................
9.

ZAŁĄCZNIKI:
1) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby
prowadzącej
zakład
w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do
prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski,
świadectwa, uprawnienia pedagogiczne),
2) Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie instruktora praktycznej nauki
zawodu lub dokument potwierdzający prowadzenie zakładu w imieniu pracodawcy,
3) Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania
zawodowego,
4) Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że
młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej
pracy i zdał egzamin zgodnie
z przepisami w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
5) Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika wraz z
dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej,
6) Kopię świadectwa pracy, w przypadku kiedy młodociany pracownik realizował
krótszy okres przygotowania lub w przypadku, gdy młodociany realizował
przygotowanie u kilku pracodawców,
7) Kopię umowy o pracę i świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy (w przypadku
zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),
8) Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej
działalności prowadzonej przez pracodawcę,
9) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
10) Kopie wszystkich zaświadczeń (oryginały) o pomocy de minimis, jakie
wnioskodawca pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w
ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej
w
tym
okresie, albo
oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
11) inne**...............................................................................................................................
............................
Wiarygodność niniejszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:
..............................................
(podpis wnioskodawcy)

Oświadczenie
Oświadczam, że ja niżej podpisany/a.............................................. zamieszkały/a
w ................................................. zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z. 2020 r. poz. 256) zostałem/am pouczony/a o
możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem
decyzji o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań.
..............................................
(podpis wnioskodawcy)

UWAGA!
Wszystkie kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez
wnioskodawcę lub osobę upoważnioną.
*właściwe podkreślić
** Organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawców o uzupełnienie
wniosku bądź dokumentów pozwalających ustalić rzeczywisty czas trwania i warunki
przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.

………………………………………………
(miejscowość i data)

Klauzula informacyjna do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego
pracownika.
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Pleszew z siedzibą przy
ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel.: 62 742 83 00.
W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem mail: iod@pleszew.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w tym realizacji obowiązków wynikających z ustawy prawo
oświatowe którym jest przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego
pracownika.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, w pozostałych przypadkach
podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W przypadku niepodania danych
osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z ustawy.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące
usługi w imieniu i na rzecz administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
wskazanych wyżej, a po tym czasie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich
sprostowania a w określonych prawnie przypadkach również prawo do ograniczenia
przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na
podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Pani/Pana i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegały profilowaniu.

………………………………………………
(podpis)

