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..................................... 
miejscowość i data 

..................................... 
pieczęć pracodawcy 

 

 

 

 

 

Burmistrz Zdun 

Rynek 2 

63-760 Zduny 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem 

w celu przygotowania zawodowego 
 

Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 

z późn. zm.) zawiadamiam, że pracodawca ................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 
(nazwa, adres i numer telefonu pracodawcy) 

w dniu .................................................... zawarł umowę z młodocianym pracownikiem w celu 

przygotowania zawodowego: ...................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko młodocianego pracownika, data urodzenia) 

 

....................................................................................................................................................... 
(dokładny adres zamieszkania młodocianego pracownika) 

 

 

Forma przygotowania zawodowego
*
: 

 nauka zawodu 

 przyuczenie do wykonywania określonej pracy 

 

 

Przygotowanie zawodowe ww. młodocianego pracownika w zawodzie ................................... 

.................................................. rozpoczęło się dnia .......................................... i zakończy dnia 

..............................................., łącznie będzie trwało ...................... miesięcy ..................... dni.  

 

                                                           
*
 niepotrzebne skreślić 
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Młodociany pracownik realizuje/nie realizuje
*
 obowiązkowe dokształcanie teoretyczne 

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

....................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres instytucji prowadzącej dokształcanie teoretyczne) 

 

 
Załącznik: 

Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego 

 

 

 

 

................................................. 
miejscowość i data 

 

.................................................... 
podpis i pieczątka pracodawcy 

(osoby upoważnionej)

 

 

 

 

Oświadczenia: 

1. Świadomy/-a odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych, 

oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje zawarte w zawiadomieniu są 

zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Zobowiązuję się do informowania o każdorazowej zmianie powyższych danych. 

3. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych 

zawartych we wniosku, dla celów związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia 

młodocianego pracownika, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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.2016.119.1 z dn. 2016.05.04 oraz ustawy 

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

4. Zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną dostępną w Urzędzie Miejskim w Zdunach 

oraz na stronie www.zduny.pl. 
 

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 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 informujemy, że 

administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz młodocianego pracownika jest Gmina Zduny z siedzibą 

Rynek 2, 63-760 Zduny. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań gminy, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Pełna treść 

klauzuli informacyjnej dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Zdunach. 

 

 

 

 

................................................. 
miejscowość i data 

 

 

.................................................... 
podpis i pieczątka pracodawcy 

(osoby upoważnionej) 

 


