
Prezydent Miasta Lublin
za pośrednictwem

(pieczątka wnioskodawcy)          Wydziału Oświaty i Wychowania 
Urzędu Miasta Lublin
ul. Narutowicza 37/39
20-016 Lublin

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

W związku z art.  122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (tekst  jednolity -  Dz. U.  
2019.1148 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/faksu: .......................................................................................................

5. Numer rachunku bankowego pracodawcy:

II. DANE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA:

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

2. Adres zamieszkania młodocianego pracownika: ..............................................................

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

3. Data i miejsce urodzenia: ..................................................................................................

4. Nazwa i adres miejsca pracy młodocianego pracownika: ................................................

................................................................................................................................................
5. Forma prowadzonego przygotowania zawodowego (*): 

- nauka zawodu

- przyuczenie do wykonywania określonej pracy

6. Nazwa zawodu: .................................................................................................................

7. Data zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego .............................

w okresie od .................……………………......... do .....................…………………….........
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8. Faktyczny okres zatrudnienia: od .........……………..…........do .............…………...…….

9. W przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika należy podać 

przyczynę wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę: .....................................................

10. Data zdania egzaminu zawodowego: .............................................................................
III. ZAŁĄCZNIKI :
1.  Kopie  dokumentu  potwierdzające  fakt,  że  pracodawca  lub  osoba  prowadząca  zakład  w  imieniu 

pracodawcy  albo  osoba  zatrudniona  u  pracodawcy  posiada  kwalifikacje  wymagane  do  prowadzenia 

przygotowania zawodowego młodocianych.

2. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

3. Kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył 

naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

4. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o 

pomoc oraz za okres 2 poprzedzających go lat wydane przez jakiekolwiek podmioty udzielające pomocy de 

minimis (programy pomocowe lub indywidualne) lub,

5.  Oświadczenie  o  wielkości  pomocy  de  minimis  otrzymanej  w  tym  okresie  lub  oświadczenie  o 

nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

6. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minims.

7. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo.

8.  W przypadku skrócenia okresu nauki (np. rozwiązania umowy o pracę) należy dołączyć świadectwo 

pracy młodocianego pracownika.

……………………………………..
data i podpis

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których podanie nie wpływa na rozpatrzenie wniosku, 
innych niż  wynikające z przepisów prawa,  przez administratora danych w celu realizacji wniosku o 
refundację kosztów kształcenia młodocianego pracownika . Dane osobowe podaję dobrowolnie 
i oświadczam, że są one zgodne z prawdą (art. 13 ust. 1 i ust. 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 2016 r. Nr 119, s.1). 
Zapoznałam/em  się  z  treścią  Klauzuli  informacyjnej  dotyczącej  ochrony  danych  osobowych, 
dostępnej  na  stronie  Urzędu  Miasta  Lublin  um.lublin.eu/e-urzad/opisy-uslug/wydzial-oswiaty 
wychowania/dofinansowanie-pracodawcom-kosztow-ksztalcenia-mlodocianych-pracownikow,4,22978,2.html 
w  tym  z  informacją  o  celu  i  sposobach  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  o  prawach  jakie  mi  
przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

………………………………………
data i podpis

(*) niepotrzebne skreślić
(*) kopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem
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