Skierniewice, dnia …………..…………
…………………………………….………………
Wnioskodawca (imię i nazwisko, nazwa)
………………………………….………………
(adres)

Prezydent
Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1
96-100 Skierniewice

WNIOSEK
o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe proszę
o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Dane młodocianego pracownika
nazwisko
adres zamieszkania:
miejscowość
kod pocztowy

imię
Skierniewice
9

6

-

ulica
1

0

0

nr domu

nr lokalu

Forma i okres przygotowania zawodowego
□ nauka zawodu
□ przyuczenie do wykonywania określonej pracy
data zawarcia umowy o pracę
z młodocianym pracownikiem
okres kształcenia młodocianego pracownika
u pracodawcy
data zdania egzaminu przez młodocianego
pracownika

od

do

-

-

W przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia
w danym zawodzie, należy podać przyczynę wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę oraz okres jej
trwania.
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Wnioskodawca jest:
□ pracodawcą będącym rzemieślnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle
□ pracodawcą niebędącym rzemieślnikiem
Nazwa banku i numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przekazać przyznane
środki finansowe
nazwa banku
nr rachunku
Do wniosku dołączam:
 kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład
w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianych;
 kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 kopię dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego
pracownika albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu;
 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

………………………………………
(Podpis i pieczęć pracodawcy)

Wyjaśnienia
do „Wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika”
I. Miejsce składania wniosku wraz z pozostałymi dokumentami:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice, ul Senatorska 12, 96-100 Skierniewice, II piętro, pokój nr 201.
II. Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
III. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta
Skierniewice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może
zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Skierniewice. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta
Skierniewice oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
IV. Uwagi:
1. Wniosek o dofinansowanie pracodawca winien złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego
pracownika egzaminu.
2. Dofinansowanie przyznaje wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
młodocianego pracownika w drodze decyzji.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 RODO, Prezydent Miasta Skierniewice, informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych jest:

Prezydent Miasta Skierniewice
adres pocztowy: ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

Kontakt do wyznaczonego przez
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta Skierniewice,
Administratora inspektora ochrony danych ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
osobowych
e-mail: iod@um.skierniewice.pl
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

realizacja wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego
pracownika

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest:

realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo oświatowe.

Informacja o przekazywaniu danych
osobowych do innych podmiotów:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji wskazanego powyżej celu oraz do czasu określonego
w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj. przez 10
lat.

Ma Pani/Pan prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych,

Podanie przez Panią/Pana danych:

jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie
brak możliwości realizacji wniosku.

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji
ani profilowaniu

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych.
Skierniewice, dnia …………………………………………………………………………………………………...
(data i czytelny podpis osoby przekazującej swoje dane osobowe)



RODO – Rozporządzenie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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