
 

 

Załącznik nr 6 do Umowy trójstronnej o organizację stażu zawodowego w ramach projektu   „Zawodowy Sukces 

– nowa jakość w zawodzie” 

 

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO 

 JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

 

Ja, ______________________________________, prowadzący jednoosobową działalność gospodar-

czą oświadczam, że w okresie od _____._____.2021 r. do _____._____.2021 r., prowadziłem/am opiekę 

nad co najmniej dwoma stażystami, w oparciu o zapisy Umów trójstronnych o organizację stażu zawo-

dowego, w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0027/18, pt. „Zawodowy Sukces – nowa jakość w 

zawodzie” 

NR PROJEKTU: RPWP.08.03.01-30-0027/18 Nazwa projektu: „Zawodowy Sukces – nowa jakość 

 w zawodzie” 

Imię i Nazwisko Opiekuna Stażysty Zakład pracy 

  

Imię i nazwisko stażysty 

Termin od-

bywania 

stażu 

Zrealizo-

wane go-

dziny 

Kwota dodatku 

brutto 
Składki  

Łączna kwota 

do refundacji 

(IV+V) 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

     

Numery umów trójstronnych o organizację staży: 

 

 

 

  

 

Razem wnioskowana kwota do refundacji: 

 

Słownie: 

 

 

Numer konta na które należy 

dokonać przelewu - zwrotu 
                                

 

 

 



 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

• w okresie odbywania stażu zawodowego nie zaprzestałem/am prowadzenia działalności gospodar-

czej; 

• dodatek nie przekracza 10% mojego średniego dochodu za okres trwania stażu zawodowego i stanowi 

nie więcej niż 425,00 zł brutto oraz wynika ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad stażystami)1 ; 

• wszystkie należności publiczno-prawne, w szczególności składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki 

na ubezpieczenie społeczne, zaliczka na podatek dochodowy, składniki wynagrodzenia (wynagrodzenie 

netto, ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczka na podatek dochodowy 

oraz podatek od towarów i usług ) zostały zapłacone; 

• wnioskowana kwota refundacji nie zawiera zysku i nie stanowi dla mnie korzyści. 

 

Zobowiązuje się zapewnić Powiatowi Gnieźnieńskiemu/Centrum Kształcenia Zawodowego                                   

i  Ustawicznego  w Gnieźnie oraz innym uprawnionym podmiotom, pełny wgląd we wszystkie doku-

menty związane bezpośrednio lub pośrednio z realizacją stażu zawodowego. 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że infor-

macje zawarte we wniosku oraz załączonych dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym. Wiary-

godność informacji podanych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

                                                   

Wiarygodność Informacji podanych w oświadczeniu  potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

    

                                                                  

………………………………………………………………………..                  

(Data i podpis przedsiębiorcy  przyjmującego  na staż zawodowy) 

 

 

 

 

 

 

 

Do oświadczenia należy dołączyć: 

- notę księgową (obciążeniową), 

- metodologię wyliczenia dodatku – dotyczy sytuacji gdy przyznany dodatek stanowiący 10% zasadni-

czego wynagrodzenia nie przekracza kwoty 425,00 zł brutto, 

- potwierdzenie wypłaty dodatku (przelew/wyciąg bankowy) lub oświadczenie przedsiębiorcy, że otrzy-

mał kwotę netto, 

- potwierdzenie zapłaty ZUS i podatku od tego dodatku. 

 

 

                                                           
1 W przypadku gdy przyznany dodatek stanowiący 10% zasadniczego wynagrodzenia nie przekracza kwoty 

425,00 zł brutto należy przedstawić odpowiednią metodologię wyliczenia dodatku. 


