Dnia ...........................................

....................................................................
(pieczęć pracodawcy)

Wójt Gminy Puck
WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
Na podstawie art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2018r.poz.996) wnoszę o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z
tytułu ukończenia nauki zawodu / przyuczenia do wykonywania określonej pracy
Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenie
tylko jednego młodocianego.
I.

DANE WNIOSKODAWCY:
1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………
2. Nazwa zakładu pracy: ……………………………………………………………………….
3. Dokładny adres zakładu pracy: ………………………………………………………………
4. Numer telefonu: ………………………………………………………………………………
5. Numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przelać przyznaną kwotę:

6. NIP:
II.

INFORMACJE DOTYCZĄCE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA ORAZ JEGO
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO:
1. Imię i nazwisko młodocianego pracownika: ……………………………………………….
2. Adres zamieszkania: …………………………………………............................................
3. Data urodzenia: …………………………………
4. Nazwa i adres instytucji (szkoły), w której młodociany realizował obowiązkowe
kształcenie teoretyczne: …………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..
5. Nazwa zawodu w jakim prowadzone było przygotowanie zawodowe: ………………….
…………………………………………………………………………………………………



niepotrzebne skreślić
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6. Forma prowadzonego przygotowania zawodowego (zaznaczyć właściwy kwadrat):
nauka zawodu

24 miesiące

36 miesięcy

przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Ilość pełnych miesięcy

7. Czy pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika jest rzemieślnikiem?
tak

nie

8. Okres kształcenia wynikający z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego:
od: ………………………........... do: …………………………….....
9.

W przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl
kształcenia w danym zawodzie, tj. 24 miesiące lub 36 miesięcy, należy podać
przyczynę wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę: ………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

10. Data zakończenia szkolenia przez młodocianego pracownika: …………………………
11. Data egzaminu zawodowego: ………………………………………
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY:
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych zawartych
w niniejszym wniosku dla potrzeb uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych
pracowników (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018
r. poz. 1000).
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Administratorem przetwarzanych danych jest Wójt Gminy Puck ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck.
Celem przetwarzania danych osobowych zawartych w we wniosku jest udzielenie pomocy socjalnej o charakterze socjalnym.
Podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz Uchwała Rady Gminy Puck.
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do
ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla
administratora.
Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych
ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego.
Macie Państwo prawo do: ochrony danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich
kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz
powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do
niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych Grażyna Kawczyńska
(iod@gmina.puck.pl) oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.

…….............................................................
(miejscowość i data)

................................................................
(podpis wnioskodawcy)
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III.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

ZAŁĄCZNIKI:
Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji
do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub
osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na
umowę o pracę.
Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania
zawodowego.
Kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu
z przygotowania zawodowego albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie
młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy.
Kopię świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany
pracodawcy w czasie trwania nauki).
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący
załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
2014 poz. 1543).
Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis.
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