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Prezydent Miasta Mysłowice 
 

ul. Powstańców 1 
41-400 Mysłowice 

 
 
 
. 

 

WNIOSEK  O  DOFINANSOWANIE  KOSZTÓW  KSZTAŁCENIA  MŁODOCIA NYCH  PRACOWNIKÓW  
 

W oparciu o art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2020.910  
z późn.zm.) proszę o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu 
ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy* po zdaniu egzaminu 
zawodowego: 
 
DANE WNIOSKODAWCY :  
 
1. Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………… 
 
2.Nazwa zakładu pracy:…………………………………………………………………………………… 
 
3. Dokładny adres:........................................................................................................................................ 
 
4.NIP............................................................................................................................................................. 
 
5. Adres do korespondencji:........................................................................................................................ 
 
Numer  rachunku bankowego pracodawcy na który należy przelać przyznane środki finansowe: 
 

  -     -     -     -     -     -     

 
INFORMACJE DOTYCZ ĄCE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA  
 
1. Imię i nazwisko młodocianego pracownika ………………………………………………………….. 
 
2. Adres zameldowania młodocianego pracownika na pobyt stały  
 
.................................................................................................................................................................. 
 
3. Data urodzenia:………………………………………………………………………………………. 
 
4. Data zawarcia z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego: 
     
.................................................................................................................................................................. 
 
4. Okres kształcenia wynikający z umowy  o pracę w celu przygotowania zawodowego  
 
....................................................................................................... to jest ………….miesięcy………dni 
 
5. Data ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania 
określonej  pracy*) i data zdania egzaminu zawodowego 
 
................................................................................................................................................................... 
6. W przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia w danym 
zawodzie należy podać przyczynę wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę             
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................. 



OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY  
 
 1.Uprzedzona (-y) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu Karnego 
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.  
2. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o tym, że: 
- administratorem danych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice  
ul. Powstańców 1, 
- inspektorem danych osobowych jest Marcin Patałąg, m.patalag@um.myslowice.pl, 
   tel. 032 31-71- 245 
- dane przekazuje dla celów związanych z przyznaniem dofinansowania kosztów kształcenia 
młodocianego pracownika, 
- okres przechowywania danych wynosi 10 lat, 
- mam prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, 
-mam prawo do wniesienia skargi, 
- zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z art. 122 ustawy Prawo oświatowe, nie podanie 
danych osobowych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 
 
 
..................................................                                  ............................................................................. 
(data)                                                             (podpis i pieczęć właściciela zakładu) 
     
 
Załączniki: 

1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do kształcenia zawodowego przez 
pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  
u pracodawcy na umowę o pracę 

2. dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy 
3. umowa o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, 
4. dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy, 
5. dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu przez młodocianego z wynikiem 

pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające spełnienie pkt 5 
wniosku), 

6. zaświadczenie z Cechu Rzemiosł Różnych w   ... ...   ........................................... o szkoleniu 
ucznia rzemieślniczego, 

7. aktualny wydruk CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności 
przez pracodawcę, 

8. dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek 
9. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku,  

w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia 
 o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, 

10. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz 
dwóch ostatnich latach  poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem, 

11. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
(Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 24 października 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie  
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc  
de minimis (Dz.U.z 2014 r. poz.232), 

 
                                             
..................................................                                  ............................................................................. 
(data)                                                             (podpis i pieczęć właściciela zakładu) 
     
 
 
 
 
 

 


