……………………., dnia ……………………..
………………………………………………
(imię i nazwisko / nazwa podmiotu)

………………………………………………
(adres zamieszkania / siedziba)

………………………………………………
(e-mail)

………………………………………………
(telefon)

Urząd Gminy Jabłonna
Wydział Oświaty, Sportu
i Spraw Społecznych
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna
WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
Wnoszę o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia:
 - nauki zawodu
 - przygotowania do wykonywania określonej pracy
I. DANE WNIOSKODAWCY:
1. Pełna nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o pomoc:
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP:
2. Adres zamieszkania lub siedziba podmiotu ubiegającego się o pomoc:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż podany powyżej):
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
4. Numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przelać przyznane środki
finansowe:

___________________________________________________________________________
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II. INFORMACJE DOTYCZĄCE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA ORAZ JEGO PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO:
1.

Imię i nazwisko młodocianego pracownika: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.

PESEL ……………………………………………………………………………………..…………………………………………

3.

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………….…………………………………

4.

Miejsce realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania
teoretycznego: ……………………………………………………………………………...…………………………………

5.

Nazwa zawodu, w jakim prowadzono przygotowanie zawodowe :

Zawód ………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Data zawarcia z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego: ………………………………………………………………………….……………………………………
- Okres kształcenia wynikający z umowy o pracę (oraz aneksów) w celu przygotowania
zawodowego: od ……………………………… do …………….……………
6.

W przypadku realizacji przygotowania zawodowego młodocianego pracownika u kilku
pracodawców należy podać nazwę i okres zatrudnienia u pozostałych pracodawców:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.

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

8.

Data zdania egzaminu zawodowego: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………
/podpis wnioskodawcy/ów/

Załączniki:
1. kopię dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia
kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą
zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
2. zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,
3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
4. kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę
zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,
5. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
6. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym pracodawca
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie,
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7.
8.

kopię umowy spółki w przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez spółkę, kopię
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny wydruk CEIDG lub KRS,
pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

Uwaga
Załączone kopie dokumentów powinny zawierać potwierdzenie ich zgodności z oryginałem tj.
oświadczenie o zgodności z oryginałem, datę złożenia oświadczenia oraz pieczątkę i podpis osoby
składającej oświadczenie. Oświadczenie powinno być złożone przez osobę uprawnioną do
reprezentowania pracodawcy. Jeżeli potwierdzenia dokonuje osoba posiadająca upoważnienie
pracodawcy do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem do wniosku należy dołączyć to
upoważnienie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numeru telefonu, adresu e-mail przez
Wójta Gminy Jabłonna jako Administratora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Jabłonna w celu realizacji
wniosku.
…………………………………………………………………
/podpis wnioskodawcy/ów/
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul.Modlińska
152, 05-110 Jabłonna na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest Wójt Gminy Jabłonna.
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 122
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, § 1, §6, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28
maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania oraz art. 37 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, którym jest złożenie wniosku o
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem
Gminy Jabłonna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Jabłonna.
5. Posiada Pani/Pan dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do
żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Jabłonna
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
8. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych iod@jablonna.pl
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