
…………………………………………. 
(data i miejsce) 

………………………………………. 
(pieczęć pracodawcy) 

 

 

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju 

ul. Rynek 20 

33-350 Piwniczna-Zdrój 

 

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego 

pracownika …………………………………, ja niżej podpisany/a  

 

…………………………..…..…………………..……………..................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………………………………………….. 

wydanym przez ………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że podmiot, który reprezentuję tj. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
(nazwa pracodawcy) 

 

spełnia przesłanki / nie spełnia przesłanek* 

określonych w art. 2 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159  

z późń. zm.)** i w związku z powyższym  

 

jest rzemieślnikiem / nie jest rzemieślnikiem* 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2159 z późń. zm.)** 

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

Karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późń. zm.).  

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

………….................................................... 
(podpis) 

 

 

 

 

 

 



**Art.  2.  ustawy o rzemiośle (Pojęcie rzemieślnika) 

 

1. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez: 

1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu 

własnym i na rachunek tej osoby - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo 

średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub 

2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności 

gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1, lub 

3) spółkę jawną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, 

wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorca 

albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r.  – Prawo przedsiębiorców, 

lub 

4) spółkę komandytowa osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona 

mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorca lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 

marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców, lub 

5) spółkę komandytowo – akcyjną osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona 

mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 

marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców, lub 

6) jednoosobową spółkę kapitałową, powstałą na podstawię art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

– Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy 

będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, z 

wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej – jeżeli powstała spółka jest 

mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 

marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców, lub 

7) spółkę, o której mowa w pkt 3-5, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem 

zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, przynajmniej jednego wspólnika i 

jego pracy własnej, pod warunkiem że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni 

wspólnika, lub 

8) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności 

gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych 

kwalifikacji przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem że pozostałymi 

wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika oraz wszyscy wspólnicy łącznie są 

mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średni przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 

marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców.  

1a.  (uchylony) 

2. (uchylony) 

3. (uchylony) 

4. Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, 

usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności 

wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików. 

5. (uchylony) 

6. Rzemieślnikiem jest osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 8 oraz spółka, o której mowa 

w usta. 1 pkt 3-7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJE DOTYCZĄCE 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA RODO 

 

1. Administrator 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji procedury udzielania pracodawcom 

dofinansowania kosztów kształcenia  młodocianego pracownika jest  Urząd Miejski w Piwcznej-Zdroju, ul. 

Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój 

 

2. Inspektor ochrony danych  
Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych inspektorem ochrony danych osobowych 

pod adresem: e-mail: inspektor@odo.info.pl  

 

3. Cel i podstawy przetwarzania 
Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach regulujących przyznawanie pracodawcom dofinansowania 

kosztów kształcenia  młodocianych pracowników  będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku 

pracodawcy o w/w dofinansowanie. 

 

4. Odbiorcy danych osobowych 
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych osobowych 

są organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

 

     5. Okres przechowywania danych  
Dane zgromadzone  w związku z rozpatrzeniem wniosku, o którym mowa w pkt 3 będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania 

danych obowiązujących u Administratora.   

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 
Mają Państwo prawo do: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawi-

dłowe lub niekompletne; 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: 

a) osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych, 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, 

żądając w zamian ich ograniczenia, 

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne oso-

bom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.; 

4) prawo do usunięcia danych osobowych- w przypadku gdy: 

a) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

b) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów pra-

wa;                                                                                                               

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Staw-

ki 2, 00 - 193 Warszawa) 

 

7. Informacja o wymogu podania danych 
Podanie we wniosku  o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników danych osobowych jest 

wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U  

z 2021 r. poz. 1082, ze zm.). 

 

8. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu 
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu. 

 

9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych 

 

10. Źródło pozyskania danych osobowych uczniów 
Dane osobowe ucznia, niezbędne do rozpatrzenia wniosku, Administrator otrzymuje od pracodawcy 

ubiegającego się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 

mailto:inspektor@odo.info.pl

