
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 

…….……………………… 
miejscowość, data 

…………………………………. 
/pieczęć pracodawcy/ 

                                Burmistrz Prószkowa 

                               ul. Opolska 17                       

                                  46-060 Prószków 

 

                                     

        Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 r., 

poz. 1148) proszę o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu 

ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy*), po zdaniu egzaminu 

zawodowego: 

 

   I .DANE WNIOSKODAWCY: 

1) Nazwisko i imię: ........................................................................................................................................ 

2)   Nazwa zakładu pracy: .............................................................................................................................. 

3) Dokładny adres zakładu pracy: ............................................................................................................ 

Numer telefonu oraz numer faksu: .................................................................................................... 

4) Numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przelać przyznane środki  

finansowe: ............................................................................................................................................... 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA ORAZ JEGO 

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO: 

 

1)  Nazwisko i imię młodocianego pracownika: ....................................................................................... 

2) Adres zamieszkania młodocianego pracownika: ............................................................................... 

3) Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Nazwa zawodu w jakim prowadzone jest przygotowanie zawodowe: ......................................... 

5) Miejsce realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania 

teoretycznego:................................................................................................................................................ 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

6) Forma prowadzonego przygotowania zawodowego:  

            -  nauka zawodu,  

            -  przyuczenie do wykonywania określonej pracy*). 

7) Okres kształcenia młodocianego pracownika 

     a) data zawarcia z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania       

 zawodowego: .............................................................................................................................. 

b) data ukończenia przez młodocianego pracownika przygotowania zawodowego: 

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

8) Data zdania egzaminu oraz nazwa organu, który wydał dokument potwierdzający zdanie 

egzaminu ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9)  Przygotowanie zawodowe prowadził instruktor - …………………………………………………………………… 

 

 

 



Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 

III. ZAŁĄCZNIKI: 
1) Aktualny odpis (wypis) lub kopia zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej 

prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub Krajowego Rejestru Sądowego.               

Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione                     

do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie. 

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego 

młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy 

albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę. 

3) Dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe – w przypadku, 

gdy nie był nią pracodawca. 

4) Oświadczenie młodocianego pracownika, że miejscem Jego zamieszkania jest Gmina Prószków. 

5) Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego. 

6) Kopie świadectw pracy młodocianego pracownika potwierdzających zatrudnienie w celu 

przygotowania zawodowego lub dokument potwierdzający kontynuowanie zatrudnienia. 

7) Kopię świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub inny dokument potwierdzający 

ukończenie przez młodocianego pracownika dokształcania teoretycznego.  

8) Dokument potwierdzający złożenie przez młodocianego pracownika egzaminu kończącego 

przygotowanie zawodowe z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie). 

9) Dokumenty potwierdzające krótszy lub dłuższy okres przygotowania zawodowego - w przypadku 

zmiany tego okresu, w tym w odniesieniu do przyuczenia do wykonywania określonej pracy 

trwającego dłużej niż 6 miesięcy – zaświadczenie, że młodociany pracownik był uczestnikiem 

Ochotniczego Hufca Pracy.  

10) Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika. 

11) Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się 

pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

12) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz                                  

ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonymi zgodnie                       

z przepisami ustawy o rachunkowości lub oświadczeniem o braku obowiązku sporządzania tych 

sprawozdań.  

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 
Uwaga  

Załączone kopie dokumentów powinny zawierać potwierdzenie ich zgodności z oryginałem tj. 

oświadczenie o zgodności z oryginałem, datę złożenia oświadczenia oraz pieczątkę i podpis 

osoby składającej oświadczenie. Oświadczenie powinno być złożone przez osobę uprawnioną 

do reprezentowania pracodawcy. Jeżeli potwierdzenia dokonuje osoba posiadająca 

upoważnienie pracodawcy do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem do wniosku 

należy dołączyć to upoważnienie. 

 
 

 

 

 

 

......................................                         ............................................................. 
  miejscowość, data                                   podpis i pieczątka pracodawcy 

 
*)   niepotrzebne skreślić 

 

 

 



Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 

 

Realizując obowiązek wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (określanego jako 

„RODO”), uprzejmie informujemy, że udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzamy zgodnie z 

określonymi poniżej zasadami: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Prószkowa z siedzibą w Urzędzie 

Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków. 

2. W sprawie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z 

Inspektorem ochrony danych na adres e-mail iod@proszkow.pl bądź na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia uprawnień do dofinansowania kosztów 

kształcenia młodocianego pracownika, na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. 2018, poz. 996 z późn.zm.). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 

celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź inne podmioty, które na 

podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz 

Prószkowa, w szczególności w związku ze świadczeniem usług informatycznych, doradczych, 

szkoleniowych, konsultacyjnych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których 

zostały pozyskane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych; 
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez 

Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel 

pozyskania Pani/Pana danych osobowych związany jest z koniecznością wypełnienia ciążącego na 

Administratorze obowiązku prawnego lub z koniecznością wykonania przez Administratora zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej mu władzy publicznej. 

W takim przypadku podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ewentualne ich niepodanie będzie 

skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego. Podanie przez Panią/Pana 

danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się 

na podstawie Pani/Pana zgody. 

11. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

                                                            

 

 

……………………………………                                                                        …………………………… 

            Miejscowość, data                             Podpis 

 


