……………………………………..
(miejscowość , data)

………………………………..
(pieczęć pracodawcy)

..................................................
(adres korespondencyjny)

WÓJT GMINY JASIENICA
Wniosek
o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Działając na podstawie art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz.U. z 2018 r. poz. 996) 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: …………………………………………………………
4. NIP**……………………………………………………………………………………
5. Numer telefonu oraz numer faksu: ……………………………………………………..
6. Numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przelać przyznane środki
finansowe
…………………………………………………………………………….............................
II. Informacje dotyczące młodocianego pracownika oraz jego przygotowania
zawodowego:
1. Imię i nazwisko młodocianego pracownika: …………………………………………….
2. Adres zamieszkania młodocianego pracownika na dzień złożenia wniosku:……………
……………………………………………………………………………………………
3. Data urodzenia młodocianego pracownika ……………………………………………..
4. Nazwa i adres szkoły, bądź miejsce realizacji przez młodocianego pracownika
obowiązkowego
dokształcania
teoretycznego
w
zawodzie:
…………………………………………………………………………………………...

5. Nazwa zawodu, w jakim prowadzone jest przygotowanie zawodowe:
…………………………………………………………………………………………...
6. Data zawarcia i ustania lub rozwiązania z młodocianym pracownikiem umowy o pracę
w celu przygotowania zawodowego: …………………………………………………..
7. Okres kształcenia wynikający z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego /
określony w miesiącach /:……………………………………………………………….
8. 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: ……………………………….
…………………………………………………………………………………………...
9. Data ukończenia przez młodocianego pracownika nauki / przyuczenia do wykonywania
określonej pracy*: ……………………………………………………………………….
10. Data zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego:…………………
III. Do wniosku załączam dokumenty /oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z
oryginałem/:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dokumenty potwierdzające 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 (np. kopia dyplomu mistrza w zawodzie oraz
zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniającego do nauczania zawodu).
W przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy – oświadczenie pracodawcy, iż
osoba ta była przez tegoż pracodawcę zatrudniona.
Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
Świadectwo pracy młodocianego pracownika, dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w
przypadku zmiany umowy*.
Dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z
wynikiem pozytywnym ( dyplom, świadectwo lub zaświadczenie - oryginał).
Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis
Zaświadczenia o udzielonej w ostatnich dwóch latach i w roku składania wniosku pomocy de mini mis
lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Złożono załączników szt. ……………
* niepotrzebne skreślić
** w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej – NIP – osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą

Oświadczenie wnioskodawcy:
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu
karnego) oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku i załącznikach dane są zgodne z
prawdą.

Zobowiązuję się do przekazania osobie, której wniosek dotyczy (pracownikowi
młodocianemu), treść obowiązku informacyjnego wskazanego poniżej.

…………………….
(miejsce i data)

……………………………………….
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego
pracownika.
CO TO JEST RODO?
RODO jest unijnym rozporządzeniem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25
maja 2018 r.
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie 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.
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH ?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Jasienica, z którym można się kontaktować
korespondencyjnie pod adresem: Jasienica 159, 43-385 Jasienica lub mailem: sekretariat@jasienica.pl.
Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pozyskiwanych danych osobowych
oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
JAK MOGĄ SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ?
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pani Barbara Tatoń, z którą mogą się Państwo
skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: barbara.taton@jasienica.pl oraz pod numerem telefonu
33/472 62 45.
Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE ?
Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
1. realizacji przysługującego Państwu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w tym w
celach: złożenia zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, rozpatrzeniu wniosku o
przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, a w przypadku pozytywnego
rozpatrzenia wniosku, także w celu wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania i rozliczenia dofinansowania,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO – obowiązek prawny.
Przepis prawa:
-art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
i ich wynagrodzenia.
2. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej

powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit E RODO – wykonanie obowiązku nałożonego
przepisami prawa.
Przepis prawa
na podstawie przepisów prawa określonych powyżej.
3. archiwizacyjnych na podstawie przepisów w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
– wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa.
Przepis prawa:
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ PAŃSTWA DANE ?
1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do zrealizowania
przysługującego Państwu dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
2. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych, przez okres wymagany
przepisami prawa.
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mają Państwo prawo do:
 dostępu do danych osobowych, a także otrzymania kopii danych.
 sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia.
 usunięcia danych
 ograniczenia przetwarzania danych
Szczegółowe omówienie poszczególnych praw w zakresie ochrony danych osobowych oraz wskazówki jak z nich
skorzystać znajdziesz:
- na naszej stronie internetowej, pod adresem www.gzosip.jasienica.pl, a także
- w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy (adres: 43-385 Jasienica 845)
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE ?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom
upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
- bankom, a także innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
- podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu: Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy,
firmy informatycznej obsługującej jednostkę, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze i prawne.
INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania przez Państwa danych
spowoduje nie możność przyznania Państwu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

