
          …………………………………………………… 
(miejscowość i data 

     

/pieczęć pracodawcy/       Wójt Gminy Brodnica 
         ul. Mazurska 13  
         87-300 Brodnica 
   

      WNIOSEK 
o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie art. 122 ustawy   

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   

Pracodawca:   imię i nazwisko                                                                                                                                                             

  nazwa zakładu                                                                                                                       

  adres siedziby       

  telefon                         

Rachunek bankowy, na który należy dokonać płatności: 
 
    
Nazwa/y dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego                      
(w załączeniu kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem): 

 
 a)      
 
 b)      
 
 c)      
 
 d)     
 
Umowa/y o pracę  z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego: 
(w załączeniu kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem): 

 
 a)      
 
 b)      
 
 
Pracownik młodociany:    

imię i nazwisko 
 

        
adres 

nauka zawodu: 

zawód       cykl kształcenia:  - 36 miesięcy 
 
Okres szkolenia młodocianego pracownika u pracodawcy      

/data od – do/ 
 
 
 



przyuczenie do wykonywania określonej pracy:    - 3 miesiące 
         - 6 miesięcy 
zawód  ___________________________          
         -   miesięcy 
 
Okres szkolenia młodocianego pracownika u pracodawcy     
         /data od – do/ 

Dokumenty potwierdzające ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy przez 
młodocianego pracownika: dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu oraz uzyskanie kwalifikacji 
zawodowych, zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy - oryginał,  
(w załączeniu kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem): 
 

    
 
 
 
              
   
    /nazwa i numer dokumentu, przez kogo wydany/ 
 

▪ Data ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu / przyuczenia do wykonywania określonej 

pracy*:  ……………………………………………………………………… . 

▪ Data zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego ……………………………………………….  . 

Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
 
Data       czytelny podpis pracodawcy       
 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 

119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica, tel. 056 49 416 12, adres e-mail: 

sekretariat@brodnica.ug.gov.pl . 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników  na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), ustawy z dnia 

30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 743),  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017, poz. 1644), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. 

w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019, poz. 391), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., 

poz. 735 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych  i ich wynagradzania (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.) , Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot  

ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz.311 z późn. zm.), Rozporządzenie Komisji  (UE) NR 1407/2013  z dnia 18 grudnia 2013 r. w 

sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s.1) lub 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów 

prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 
przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub 
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

mailto:sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

