
  

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

                    ( pieczęć pracodawcy ) 

 

WÓJT GMINY BESTWINA 

 

 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA 

MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 

 
Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 
1082 ze zm.) 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. Imię i Nazwisko: ................................................................................................................................................................. 
 

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

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

4. Numer telefonu kontaktowego: ........................................................................................................................................ 
 

5. NIP: ....................................................................................................................... ............................................................... 
 

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

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

4. Forma prowadzonego przygotowania zawodowego:  
a) nauka zawodu,  
b) przyuczenie do wykonywania określonej pracy*. 

 
5. Nazwa zawodu w jakim prowadzone było przygotowanie zawodowe:  

       

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

 

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

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

   

7. Okres kształcenia młodocianego pracownika ................................................................................................................. 

                                                                                                                       (od-do) 
    to jest ………… miesięcy ………… dni. 



  
 

8.  W przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia nauki w danym  
zawodzie tj.  należy podać przyczynę wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli młodociany uczył się 
u innego pracodawcy podać czas jaki pracodawca zaliczył praktyki zawodowej u innego pracodawcy. 

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

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

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

 

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

10. Data zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika: ................................................................... 
      

 

III. ZAŁĄCZNIKI: 

1) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy 
albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne wymagane do prowadzenia 
przygotowania zawodowego  młodocianych pracowników,  

2) W przypadku prowadzenia praktycznego przygotowania zawodowego przez pracownika lub osobę prowadzącą zakład w 
imieniu pracodawcy – zaświadczenie potwierdzające stosunek zatrudnienia łączący instruktora praktycznej nauki 
zawodu z pracodawcą, 

3) Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, 
4) Kopia dyplomu, certyfikatu lub świadectwa albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu przez 

młodocianego pracownika, 
5) Kopia świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę ( w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania 

nauki), 
6) oświadczenie pracodawcy będącego/niebędącego rzemieślnikiem, 
7) Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 
8) Wszystkie zaświadczenia de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie , jakie pracodawca otrzymał 

w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości tej 
pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,  

9) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 
10) oświadczenie pracodawcy o kosztach poniesionych w związku z prowadzeniem przygotowania zawodowego 

młodocianego pracownika, 
11) oświadczenie o braku naruszeń przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów, w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tylko w czasie stanu zagrożenia 
epidemicznego i stanu epidemii), 

12) Inne dokumenty potwierdzające okoliczności mające wpływ na uprawnienie pracodawcy do otrzymania dofinansowania 
kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. 

 

 

Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem: 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                        ( pieczęć i podpis  Wnioskodawcy ) 

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

                               ( miejscowość, dnia )     

  
 

 

 

* niewłaściwe skreślić 
 
 



  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 Niniejszą informację otrzymuje Pani/Pan z w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2046/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych )  
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016r. L. 119/1). 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bestwina reprezentowana przez Wójta 
Gminy Bestwina z siedzibą ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: 
iod@bestwina.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku pracodawcy 
o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 

4. Podanie danych we wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest 
wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa. 

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, w przypadku gdy dane 
są nieprawidłowe lub niekompletne,  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy osoba, której 
dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych bądź przetwarzanie jest niezgodne 
z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian 
ich ograniczenia, 

 prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku gdy, dane przetwarzane są niezgodne  
prawem, bądź dane osobowe muszą być usunięte w celu  wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisów prawa. 
 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

10. Dane osobowe, niezbędne do rozpatrzenia wniosku, Administrator otrzymuje od pracodawcy 
ubiegającego się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 

 

mailto:iod@bestwina.pl

