
    .......................................................  
                       (pieczątka  pracodawcy)                                                            ……...………………….., dnia  ...................... 
 

 

                                                                                

                                                                     Burmistrz Pruchnika 

                                                                     ul. Rynek 1 

                                                                     37-560 Pruchnik 

 

 

W N I O S E K  

o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 

 
Na podstawie art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148 ze zm.) wnoszę o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu 

ukończenia nauki zawodu/ przyuczenia do wykonywania określonej pracy* stanowiące pomoc de 

minimis 

DANE WNIOSKODAWCY: 

1. NAZWA PRACODAWCY 

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

2. ADRES  PRACODAWCY  

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

3. NIP  PRACODAWCY: …………………………………………………………………………………………………… 

4. NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO  

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

5. MIEJSCE ZATRUDNIENIA MŁODOCIANEGO   

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

6. IMIĘ I NAZWISKO MISTRZA 

SZKOLĄCEGO............................................................................................................................................. .................... 

7. CZY PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY MŁODOCIANEGO JEST RZEMIEŚLNIKIEM (w rozumieniu art. 2 

Ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle):   TAK / NIE * 

8. PEŁNA NAZWA BANKU I NUMER RACHUNKU BANKOWEGO PRACODAWCY, NA KTÓRY NALEŻY 

PRZESŁAĆ  DOFINANSOWANIE  

............................................................................................................................. ...........................................................................................................,……… 

                                          1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 1267 ze zm.): 
Art. 2  ust. 1 Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez: 



1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby - jeżeli 

jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców lub 

2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej - jeżeli spełniają oni 

indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1, lub 
3) spółkę jawną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy 

własnej - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. - Prawo przedsiębiorców, lub 
4) spółkę komandytową osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich 

wspólników i ich pracy własnej - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub 
5) spółkę komandytowo-akcyjną osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, 

wszystkich wspólników                 i ich pracy własnej - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub 
6) jednoosobową spółkę kapitałową, powstałą na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 505) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność 

gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej - jeżeli powstała spółka jest mikroprzedsiębiorcą, małym 
przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub 

7) spółkę, o której mowa w pkt 3-5, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem że pozostałymi wspólnikami są małżonek, 
wstępni lub zstępni wspólnika, lub 

8) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej, jeżeli działalność 

gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod 
warunkiem, że pozostałymi wspólnikami                  są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika oraz wszyscy wspólnicy łącznie są 

mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą                          w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców. 
(…) 

4.  Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu 

wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików. 
6.  Rzemieślnikiem jest osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, pkt 1, 2 i 8, oraz spółka, o której mowa w ust.1 pkt 3-7. 

 

 

DANE PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO I FORMY REALIZACJI 

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO: 

1. IMIĘ I NAZWISKO  ............................................................................................................................. ..................................... 

2. DATA URODZENIA ......................................................................................................................................... .... 

3. ADRES ZAMIESZKANIA ........................................................................................................ ................................................ 

4. ZAWÓD MŁODOCIANEGO (nauka /przyuczenie*) .......................................................................................................  

5. MIEJSCE REALIZACJI PRZEZ MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA OBOWIĄZKOWEGO DOKSZTAŁCANIA  

TEORETYCZNEGO: 

 

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  

 

  OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 
 

 PRACODAWCA ORGANIZOWAŁ DOKSZTAŁCANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE  

 

6. MŁODOCIANY PRACOWNIK ODBYŁ: 

 

 NAUKĘ ZAWODU W OKRESIE od ................................... do................................. tj. ....................... . miesięcy ……….… 

dni                                                                          (ZGODNIE ZE ŚWIADECTWEM PRACY) 

 

 PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY W OKRESIE od ............................. 

do................................ tj. ............................. miesięcy (ZGODNIE ZE ŚWIADECTWEM PRACY) 

                                                                                       

               

............................................................... 
                                                                                                   data i czytelny podpis wnioskodawcy 



OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY: 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych świadczeń, wynikającej z art. 297§ 1 Kodeksu 

karnego  (Dz.U. 2018, poz. 1600 t.j. ze zm.) „Kto, w celu uzyskania dla siebie (…) od organu lub instytucji 

dysponujących środkami publicznymi – (…) świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy (…) 

przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 

pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 

finansowego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 

 

 

     

........................................................... 
                                                                                                              data i czytelny podpis wnioskodawcy 

 

Załączniki: 

 
1. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo 

osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego 

młodocianych. 

2. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby 

zatrudnionej u pracodawczy w okresie kształcenia młodocianego pracownika. 

3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.  

4. Kopię dyplomu, certyfikatu, świadectwa lub zaświadczenie (w oryginale) potwierdzające zdanie przez młodocianego 

pracownika egzaminu zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 tj.ze zm.)  

5. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika. 

6. Kopię umowy o pracę i świadectwa pracy  poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w trakcie 

przygotowania zawodowego). 

7. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis w KRS  w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę. 

8. Pełnomocnictwo jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę. 

9. Kopie dokumentów poptwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek. 

10. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 

11. Oświadczenie do formularza – załącznik nr 1. 

 

Kopie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku winny być potwierdzone obustronnie przez wnioskodawcę lub 

osobę upoważnioną klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą ich zatwierdzenia i czytelnym podpisem. 

 

      *    niepotrzebne skreślić 

       

           zaznaczyć krzyżykiem 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  w celu przyznania dofinansowania kosztów 

kształcenia młodocianego pracownika 

 

W związku z art. 13 Rozporządzenia 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, informuje się, iż: 

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Pruchnik reprezentowana przez Burmistrza 

Pruchnika, z siedzibą w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik. 

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pod nr tel. (16) 623 61 

22, e-mail: iod@gminapruchnik.pl. 

3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (Dofinansowanie 

pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników). 

4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych oraz umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2020 roku środków 

Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników. 

5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych 

osobowych. 



6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres określony  

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  

i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych danych 

osobowych w każdym czasie. 

8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi  do PUODO z siedzibą 

w Warszawie w przypadku przetwarzania danych osobowych  

z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych wniosek 

nie zostanie rozpatrzony. 

10. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 
 

 

 

     

........................................................... 
                                                                                                               data i czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 


