
, dnia 

Pieczątka wpływu wniosku do Urzędu Gminy 

Pracodawca (nazwa, nazwisko i imię, adres) 

Nr wniosku 

Wójt Gminy Cewice 

WNIOSEK 
O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCEŃIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe wnoszę o dofinansowanie 
kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia: 

• nauki zawodu po zdaniu egzaminu zawodowego 
• przyuczenia do wykonywania określonej pracy po zdaniu egzaminu sprawdzającego. 

(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

I . Dane wnioskodawcy 
Osoba prowadząca przygotowanie zawodowe Adres zakładu pracy 

nazwisko miejscowość 
imię kod 

Nazwa wnioskodawcy ulica 
nr domu nr lokalu 

Czy pracodawca jest rzemieślnikiem? Numer telefonu 
• tak • nie 

TI. Dane młoc ocianego pracownika 
nazwisko 
imię 

Adres zameldowania 
miejscowość 

PESEL kod 
ulica 
nr domu nr lokalu 

Miejsce urodzenia Data urodzenia 

III . Forma doks ztałcania te oret) 'cznes 0 : : 

Miejsce realizacji przez młodocianego 
obowiązkowego dokształcania teoretycznego 

Adres instytucji w której , młodociany realizuje 
obowiązkowe dokształcanie teoretyczne 
miejscowość 

kod -

ulica 
nr domu nr lokalu 

IV. Forma przygotowania zawodowego 

1/3 



a/ nauka zawodu 
• przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy 

ilość pełnych miesięcy kształcenia u wnioskodawcy 
okres kształcenia wynikający z umowy od do 

b/ przyuczenie do wykonywania określonej pracy 
ilość pełnych miesięcy kształcenia u wnioskodawcy 
okres kształcenia wynikający z umowy od do 
czy młodociany jest uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy? 

• tak 1 } • nie 
zawód w jakim prowadzone jest przygotowanie 
zawodowe: 
data zawarcia umowy - -
data ukończenia przygotowania zawodowego 
data i miejsce zdania egzaminu zawodowego 
W przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia w danym 
zawodzie należy podać przyczynę wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę. 

V. Sposób odbioru dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika 
Odbiór w kasie Urzędu Gminy/przelew na konto* 
Nazwa Banku i numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przekazać przyznane środki 
finansowe 
nazwa banku 
nr rachunku - - - - - -

VI. Załączniki 
• dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych pracodawcy lub osoby prowadzącej 

zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymaganych do prowadzenia przygotowania 
zawodowego młodocianych, 

• dokument potwierdzający zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego, pracownika 
w imieniu pracodawcy, 

• umowa o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego, 
• świadectwo pracy młodocianego pracownika, 
• dyplomy lub zaświadczenia potwierdzające datę złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu zawodowego przez 

młodocianego pracownika oraz ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, 
• umowa o pracę i świadectwo pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w 

czasie trwania nauki), 
• aktualny wydruk z CEiDG lub wpis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę (w przypadku 

spółki cywilnej - umowa spółki), 
• wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
• kopie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc 

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

• oświadczenie o wartości poniesionych kosztów, 
• oświadczenie o wartości refundacji z OHP. 

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
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VII. Oświadczenia wnioskodawcy 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią art. 233 §1 Kodeksu karnego stanowi: „Kto składając zeznanie mające służyć zi 
dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zatajj 
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8." 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych - RODO) informujemy, 
iż: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Cewicach, ul. Witosa 16, 84-312 Cewice. 
2. Urząd Gminy w Cewicach przetwarza dane osobowe w celach określonych przepisami prawa w ramach wykonywania 
ustawowych zadań publicznych. 
3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez UG w Cewicach przez okresy określone obowiązującymi przepisami 
prawa. 
4. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych. 
5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia 
tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed cofnięciem. 
6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego reprezentowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy RODO. 
7. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. 
W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do reahzacji przez Urząd Gminy 
w Cewicach ustawowych zadań publicznych określonych obowiązującymi przepisami prawa. Niepodanie lub podanie 
niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla 
potrzeb uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 

Potwierdzam, że zapoznałem się z treścią ww. przepisów i własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych 
zawartych we wniosku. 

(miejscowość i data) (czytelny podpis wnioskodawcy) 

* właściwe podkreśl ić 

1) Wypełnia Hufiec Pracy, którego członkiem jest młodociany pracownik (wypełnić w razie 
przyuczenia do wykonywania określonej pracy trwającego dłużej niż 6 miesięcy) 

Potwierdzenie faktu uczestnictwa młodocianego pracownika w Ochotniczym Hufcu Pracy 

Potwierdzam, że młodociany zamieszkały 
urodzony 

w trakcie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy był uczestnikiem Ochotniczego 
Hufca Pracy. 

(data i podpis) 
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Brak uwag formalno-prawnych 


