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Załącznik nr 7 do umowy organizacji stażu 

Data i miejsce …………………………………… 
……………………………………………… 
  
(pieczęć przedsiębiorcy) 
  

Oświadczenie Pracodawcy dot. refundacji kosztów opiekuna stażysty 
  
W imieniu ……………………………………………………………….……………. (nazwa i adres przedsiębiorcy) oświadcza się, iż: 
  

1. Zorganizowano staż dla: 
  

Lp. Nr umowy 
Imię i nazwisko 
Uczestnika/czki 

W terminie od - 
do 

Liczba godz. stażu 
zrealizowanych w 

ww. okresie 

Kwota 
poniesionych 
wydatków do 

refundacji 

1.      

2.      

3.      

  
  

2. Opiekę nad stażystami sprawował/a ……………………………………………………………………………….… 
  

3. Podstawa refundacji kosztów opiekuna stażysty (zaznaczyć właściwe i uzupełnić):  

□ refundacja podmiotowi przyjmującemu na staż dotychczasowego wynagrodzenia opiekuna stażysty w 

przypadku oddelegowania go wyłącznie do realizacji zadań związanych z opieką nad grupą stażystów, pod 

warunkiem, że opiekun stażysty nadzoruje pracę więcej niż 3 stażystów i jest to uzasadnione specyfiką stażu; 

□ refundacja podmiotowi przyjmującemu na staż części dotychczasowego wynagrodzenia opiekuna stażysty w 

przypadku częściowego zwolnienia go od obowiązku świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z 

opieką nad stażystą/grupą stażystów w wysokości nie większej niż 500 zł brutto miesięcznie za opiekę nad 

pierwszym stażystą i nie więcej niż 250 zł brutto miesięcznie za każdego kolejnego stażystę, przy czym opiekun 

może otrzymać refundację za opiekę nad maksymalnie 3 stażystami; 

□ refundacja podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty w sytuacji, gdy 

nie został zwolniony od obowiązku świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad 

stażystą/grupą stażystów w wysokości nie większej niż 500 zł brutto miesięcznie za opiekę nad pierwszym 

stażystą i nie więcej niż 250 zł brutto miesięcznie za każdego kolejnego stażystę, przy czym opiekun może 

otrzymać refundację za opiekę nad maksymalnie 3 stażystami. 

Oświadczam, że w kwocie wykazanej do refundacji nie zostały uwzględnione składki ZUS pracodawcy. 

Do oświadczenia załączam notę obciążeniową z tytułem refundacji kosztów za sprawowanie przez osobę opieki 

nad stażystami. Oświadczam, że ww. opiekun jest zobowiązany pełnić opiekę nad stażystami, w wymiarze co 

najmniej odpowiadającym wymiarowi przeznaczonemu na opiekę nad stażystami. Oświadczam, iż w przypadku 
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kontroli projektu „Wsparcie na Nowy Start zawodowy” przez podmioty do tego uprawnione na wniosek Be-

neficjenta zostaną udostępnione do weryfikacji poniżej wymienione dokumenty: 

• informacja o przyznaniu dodatku; 

• listy płac; 

• zakres obowiązków pracownika pełniącego funkcję opiekuna;  

• wyciągi bankowe potwierdzające poniesienie wydatku w tym składek ZUS oraz podatku dochodowego. 

  

Pouczenie:  

Składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z §233 i  §297 

Kodeksu Karnego.  

  

  
  

………………………………………………………………………………….. 
(Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

  
  
  
  
  
  
  
  

 


