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………………………………….     Tczew, dnia…………………. 
(Imię i nazwisko, pieczęć pracodawcy) 

 
PREZYDENT MIASTA TCZEWA  

 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA 

MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 

 
W oparciu o art. 122  ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) wnoszę                                                

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: ............................................................................................... .................. 

 

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

 

5. Numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przelać przyznane środki finansowe:  

 

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

 

6. NIP …………………………………………….. 

 

7. Wnioskowana kwota ………………………………… 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA ORAZ JEGO PRZYGOTOWANIA 

ZAWODOWEGO: 

 

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

 

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

 

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

 

4. Miejsce realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego:  

□ zasadnicza szkoła zawodowa,  

□ ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,  

□ pracodawca organizuje dokształcanie we własnym zakresie*) 

 

       

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

(nazwa instytucji/szkoły) 

 

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

(adres instytucji (szkoły), w której młodociany realizuje obowiązkowe dokształcanie teoretyczne 

 

5. Forma prowadzonego przygotowania zawodowego: 

 

□ nauka zawodu,  

□ przyuczenie do wykonywania określonej pracy*). 

 

6. Nazwa zawodu w jakim prowadzone było przygotowanie zawodowe: ................................................................................ 

 

7. Czy pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika jest rzemieślnikiem ?:               tak,                   nie     *)   
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8. Data zawarcia z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego: 

 

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

 

9. Okres kształcenia wynikający z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego:  

 

od  ........................................................ do .......................................................... 

 

10. W przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia nauki  w danym zawodzie to jest 24 

miesiące lub 36 miesięcy, należy podać przyczynę wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę:  

 

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

...... 

11. Data ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy*): 

 

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

 

12. Data i miejsce zdania egzaminu zawodowego: .................................................................................. ...................................... 

 

 

III. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego. 

2. Kopia dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytyw-

nym (odpowiednio dyplom lub świadectwo lub zaświadczenie). 

3. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego 

młodocianego pracownika osoby szkolącej tj.:  pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby 

zatrudnionej u pracodawcy na umowę o pracę. 

4. Dokument potwierdzający zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika  w imieniu 

pracodawcy albo zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowę o prace osoby prowadzącej szkolenie młodocianego 

pracownia w imieniu pracodawcy. 

5. Dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy). 

6. Kopia świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki). 

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

8. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o 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 (oświadczenie o pomocy de minimis). 

9. Aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez                               

pracodawcę. 

10. Oświadczenie o wartości refundacji z OHP i  poniesionych kosztów na młodocianego pracownika. 

11. Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek. 

12. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika. 

 

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem 

 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

 

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskie-

go  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 z uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                          

o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 

1. Administrator danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Miejski w Tczewie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew 

- przez e-mail: info@um.tczew.pl 

- telefonicznie: +48 58-775-93-09  

2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest nim Adriana Głuchowska, z którą możesz się  kontaktować we wszystkich                      

sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz  korzystania z przysługujących Ci praw związanych                                       

z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

- przez e-mail: inspektor@um.tczew.pl 

- telefonicznie: 696- 011-969 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych  

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 

4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych 
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Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego                                 

na administratorze wynikającego z ustawy Prawo oświatowe.  

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Tczewie przez 10 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu 

Twojej sprawy. 

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe tylko podmiotom do tego uprawnionym. 

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 

1 i 2 powyżej). 

 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa                     

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 
 

Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem: 

 

 

 

 

 

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

             miejsce i data                           podpis i pieczątka pracodawcy 
 

 

 

 

 

 

 

*)   niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 


