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....................................................................                                    ………………………………… 
                (pieczęć pracodawcy)                 (miejscowość i data) 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica                  

ul. Krakowska 109               

34 - 114 Brzeźnica 

 

Wniosek  

o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 
 

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) wnoszę o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego 
pracownika z tytułu przygotowania zawodowego. 
 

I. DANE WNIOSKODAWCY: 
 

1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………. 

2. Nazwa zakładu pracy: …………………………………………………………………………… 

3. Adres zakładu pracy: …………………………………………………………………………….. 

4. Numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przekazać kwotę dofinansowania: 

 
 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA ORAZ JEGO 
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO: 

 

1. Imię i nazwisko młodocianego pracownika: ……………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania młodocianego pracownika: …………………………………………............... 

3. Data urodzenia: ………………………………………………………………………………….. 

4. Nazwa zawodu w jakim prowadzone było przygotowanie zawodowe: …………………………… 

5. Forma prowadzonego przygotowania zawodowego: 

a) nauka zawodu trwająca …………… miesięcy od ……….………… do ……………………... 

b) przyuczenie do wykonywania określonej pracy trwające ……….. pełnych miesięcy od ………. 

do……….…….*. 

6. Do okresu prowadzenia przygotowania wliczono naukę zawodu/przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy u innego pracodawcy …………………………………………………………... 

                                                                                                        (nazwa pracodawcy) 

w wymiarze ……………………… miesięcy. 

7. Data zawarcia z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego: 

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

8. Data zdania egzaminu przez młodocianego pracownika: ………………………………………**                                                            

* podać właściwe 
** W wyniku zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w odniesieniu do 
wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składanych od 
1 września 2019 r. istotne jest, aby: 

 w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - młodociany zdał egzamin czeladniczy; 

 w przypadku pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - młodociany zdał egzamin 
zawodowy. 
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III. ZAŁĄCZNIKI: 
 
1. dokumenty potwierdzające posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu 

pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia 
przygotowania zawodowego młodocianych określonych w przepisach w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania; 

2. dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy; 
3. umowa o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego; 
4. świadectwo pracy młodocianego pracownika; 
5. dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy – świadectwo 

pracy wystawione przez poprzedniego/poprzednich pracodawców; 
6. dyplom lub świadectwo albo zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył 

naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie 
z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania; 

7. dokumenty potwierdzające status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek; 
8. aktualny wydruk z CEIDG lub odpis z KRS w zależności od formy prowadzonej przez 

pracodawcę działalności; 
9. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; 

10. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym 
ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 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 dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji pracodawcy lub młodocianego pracownika 
niezbędne do rozpatrzenia wniosku (np. oświadczenie czy pracodawca jest/nie jest 
rzemieślnikiem) 

 
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta, 
z siedzibą urzędu przy ul. Krakowskiej 109, 34 -114 Brzeźnica, tel. (33) 879 20 29. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: 
iod@brzeznica.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia oraz realizacji wniosku na podstawie 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 
uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów podpisanych 
z Administratorem, przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, do momentu 
przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie 
z odrębnymi przepisami.  
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.  
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia wniosku.  

 
 
 
 
 
                                                                            …………………………………… 
                                                                                              (podpis wnioskodawcy)               

      


