
Trzebiechów, dnia ............................ 

 
 

 

Wójt Gminy 

Trzebiechów  
ul. Sulechowska 2 

 
 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA 

MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 

 
 

W oparciu o art. 122 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 996 z późn. zm.) proszę o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z 

tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy*), po zdaniu 

egzaminu zawodowego: 

 

I.   DANE WNIOSKODAWCY: 

 
1.  Nazwisko i imię: ............................................................................................................ 
 
2.  Nazwa zakładu pracy: .................................................................................................... 

 

3.  Dokładny adres zakładu pracy: ........................................................................................ 
 
4.  Numer telefonu : ........................................................................................................... 

 
5.  Numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przelać przyznane środki finansowe:  

 
      .................................................................................................................................... 
 
  6. Wnioskowana kwota ....................................................................................................... 

 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA ORAZ JEGO  PRZYGOTOWANIA 

ZAWODOWEGO: 
 

1. Imię i nazwisko młodocianego pracownika: ........................................................................ 
 

2. Adres zamieszkania młodocianego pracownika: .................................................................. 
 
3.  Data urodzenia: ............................................................................................................      

 
4. Miejsce realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego:  
 

zasadnicza szkoła zawodowa, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, pracodawca 

organizuje dokształcanie we własnym zakresie, Ochotniczy Hufiec Pracy*). 
 
  5. Forma prowadzonego przygotowania zawodowego:  
   
  nauka zawodu, przyuczenie   do wykonywania określonej pracy*). 

 
  6.  Nazwa zawodu w jakim prowadzone jest przygotowanie zawodowe:.............................................. 

 
7.  Czy pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika jest rzemieślnikiem?:  tak, nie*)  

 
8.   Data zawarcia  z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania   zawodowego:  

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



 

 
9. Okres kształcenia wynikający z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego : (określony  w 

miesiącach)  
       ..................................................................................................................................... 

 
 

10. Data ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu/przyuczenia  do wykonywania 
określonej pracy*): 

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

11. Data  zdania egzaminu zawodowego: .............................................................................. 
 

 

 
 

........................................                .....................................................       
miejsce i data            podpis pracodawcy 
 
*)   niepotrzebne skreślić 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 
Administratorem danych osobowych jest Gmina Trzebiechów – Urząd Gminy Trzebiechów z siedzibą w Trzebiechowie 
(66-132) przy ulicy Sulechowskiej 2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: urzad@trzebiechow.pl lub 
pisemnie na adres siedziby administratora. W Urzędzie Gminy wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym 
można skontaktować się mailowo: iodo@trzebiechow.pl .  
Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku oraz przyznaniem dofinansowania kosztów 
kształcenia młodocianego pracownika, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą 
być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z 
przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub 
na stronie internetowej: www.trzebiechow.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”. 
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