
 
 

………………….., dnia ……………………… r. 

(miejscowość) 

………………………………………………….                                                                
(pieczątka przedsiębiorstwa/dane przedsiębiorstwa) 

 

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY O ZATRUDNIENIU W FIRMIE PRZEDSIĘBIORCY 
UCZESTNIKÓW USŁUGI ROZWOJOWEJ   

(uwaga: należy wypełnić  przy składaniu dokumentów do refundacj i  kosztów 

udziału w usłudze rozwojowej)  

W związku z przekazaniem do Operatora dokumentów niezbędnych do otrzymania refundacji części 
kosztów udziału w usłudze rozwojowej nr ……………………………………….., jako upoważniony na 
podstawie właściwego rejestru przedstawiciel Przedsiębiorstwa……………………….., nr 
NIP………………………..(dalej: Przedsiębiorca) 
 
oświadczam, że: 
 
każdy niżej wymieniony Uczestnik w/w usługi rozwojowej (proszę wpisać kolejno imiona i nazwiska):  
 
1. …………………………………………………………….. 
 
2. …………………………………………………………….. 
 
3. …………………………………………………………….. 
 
4. …………………………………………………………….. 
 
5. …………………………………………………………….. 
 
 
jest/są pracownikiem/pracownikami firmy Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wykonującym pracę na 
rzecz Przedsiębiorcy., tj.:  

a) pracownikiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 917, z póź, zm.), lub; 

b) pracownikiem tymczasowym w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o 

zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608), lub; 

c) osobą wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy 

o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące 

zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje 

w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z 

którym pozostaje w stosunku pracy, lub 

d) właścicielem pełniącym funkcje kierownicze lub  

e) wspólnikiem w tym partnerem prowadzącym regularną działalność w przedsiębiorstwie i 

czerpiącym z niego korzyści finansowe;  

oraz pozostanie pracownikiem w powyższym rozumieniu do czasu zakończenia udziału Przedsiębiorcy 

w projekcie, tj. do chwili otrzymania refundacji części kosztów udziału w usłudze rozwojowej. 



 
 
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku ustania zatrudnienia Uczestnika w firmie Przedsiębiorcy do 
czasu otrzymania refundacji części kosztów udziału w usłudze rozwojowej, koszt tego Uczestnika w 
usłudze rozwojowej będzie niekwalifikowany. 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego przewidującego 
karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, za składanie nierzetelnych pisemnych oświadczeń, 
jak również podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę lub nierzetelnych 
dokumentów. 

    
 

 

………………………………………….………   

(czytelny podpis przedsiębiorcy) 

 

 


