
  

 

 

Projekt „Twoja szansa na zatrudnienie” 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

Załącznik   do wniosku o refundację - Stan zatrudnienia 
 

miejscowość, dn……………………. 

 

 …………………………………  

Pieczątka pracodawcy  

 

Oświadczenie Pracodawcy   
 

     Ja niżej podpisany……………………………………………..reprezentujący ( nazwa zakładu, 

adres siedziby, nip): 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
          Oświadczam, ze  stan zatrudnienia w moim zakładzie w miesiącu ……………. r. w przeliczeniu na 

pełne etaty - po przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na pełne etaty (przy obliczaniu zatrudnienia nie 

uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich , wychowawczych, bezpłatnych , 

pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, osób wykonujących pracę 

nakładczą, osób odbywających zasadniczą służbę wojskową oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy 

zlecenie i umowy o dzieło) wynosi……………, 

Przy czym informuję, że : 

1. utworzone miejsce pracy stanowi wzrost netto liczby pracowników u danego przedsiębiorcy w 

porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy( na dzień podpisania umowy), która  wynosiła.........*, 

lub  

2. utworzone miejsce pracy nie stanowi wzrostu netto liczby pracowników zatrudnionych u danego 

przedsiębiorcy, w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 m-cy (na dzień podpisania umowy), która  

wynosiła.........*,  

ponieważ utworzone miejsce pracy zostało zwolnione: 

a)  w następstwie dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy przez pracownika, 

b)  przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy, 

c)  przejścia na emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego, 

  d)  dobrowolnego zmniejszenia wymiaru czasu pracy przez pracownika, 

e)  rozwiązania stosunku pracy z powodu naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych 
( na podst. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury I Rozwoju  z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014–2020,rozdz.2.pargraf 10.1. pkt. 3a). 

 
* właściwe zakreślić 

W załączeniu dokumenty potwierdzające spadek zatrudnienia( w zależności od rodzaju zwolnienia: 

świadectwo pracy, wniosek o zmniejszenie wymiaru czasu pracy i aneks do umowy o pracę, wniosek o 

przejście na rentę,) 
  

  

 

…………………………………  
Pieczątka i podpis  pracodawcy/Osoby reprezentującej pracodawcę 

 


