Urząd Miasta Szczecin
Wydział Oświaty
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 48 91 42 45 643, fax: + 48 91 42 45 637
wos@um.szczecin.pl ∙ www.szczecin.pl

WOś-2

........................... dnia....................

Prezydent Miasta Szczecin
za pośrednictwem
Wydziału Oświaty
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
Na podstawie art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) składam

WNIOSEK
o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika
stanowiące pomoc de minimis
1. Pracodawca:
imię / nazwisko ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa zakładu/firmy...................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
adres siedziby .............................................................................................................................................................
tel. .....................................................................................................
Pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika jest/nie jest* rzemieślnikiem
*)

niepotrzebne skreślić

Numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przelać przyznane środki finansowe.:
.....................................................................................................................................................................................
Nazwa/y dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego
młodocianych ( kopie dokumentów w załączeniu):
a)........................................................................................................................... .......................................................
b)..................................................................................................................................................................................
c)........................................................................................................................... .......................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Umowa/y o pracę ( kopie w załączeniu) z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
a)..................................................................................................................................................................................
b)........................................................................................................................... .......................................................
c)........................................................................................................................... .......................................................

2.

Pracownik młodociany :

imię, nazwisko ………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………
nazwa zawodu w jakim prowadzone jest przygotowanie zawodowe........................................................................
nauka zawodu *)

-…………….miesiące
- 36 miesięcy
przyuczenie do wykonywania określonej pracy *) - 3 miesiące
- 6 miesięcy
- 22 miesiące

*) właściwe podkreśl

Okres szkolenia pracownika młodocianego u pracodawcy .......................................................................................
/ data, od - do /
Dokumenty potwierdzające ukończenie nauki zawodu, zdanie egzaminu
(poświadczone kopie w załączeniu świadectw, dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń)
……………………………………………………………………………………………………………………….
/ nazwa, nr dokumentu, przez kogo wydany/
……………………………………………………………………………………………………………………….

3. Załączniki *) właściwe podkreśl
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (WOś-12);

- Zaświadczenia lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w
rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie (WOś-13);
- Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de
minimis w rybołówstwie (WOś-14);
- Oświadczenie pracodawcy będącego/niebędącego rzemieślnikiem (WOś-21);
- Oświadczenie o obowiązku / braku obowiązku sporządzania sprawozdawczości finansowej zgodnie
z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (WOś-16);
- Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania (WOś-20);
- kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej naukę zawodu w imieniu
pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy;
- kopia dokumentu potwierdzającego skrócenie/ wydłużenie okresu nauki zawodu;
- kopie świadectw pracy młodocianego pracownika w przypadku zmian pracodawcy;
Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
Klauzula informacyjna administratora;
Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 informuje
Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku zbierania danych
osobowych zgodnie z art.13, 14 i 15 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 osobowych) zwanego RODO.
Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin: Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych:
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail: iod@um.szczecin.plInformuję o
prawie żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w
zakresie uregulowanym w RODO - w zależności od podstawy przetwarzania.
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin- Urzędu Miasta Szczecin
zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.
Oświadczenie pracodawcy:
Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec młodocianego
pracownika od którego dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu złożenia niniejszego wniosku.

Data …………………………..

podpis pracodawcy……………………..………………

