
L.p. Imię i nazwisko uczestnika szkolenia 

Liczba 

godzin 

zegarowych 

uczestnictwa 

w szkoleniu

Miesięczna 

norma czasu 

pracy (w 

godzinach 

zegarowych)

Wynagrodzenie 

miesięczne 

pracownika brutto 

wraz ze składkami 

pracodawcy

Data zapłaty 

wynagrodzenia

Wynagrodzenie 

pracownika za 

godzinę uczestnictwa 

w szkoleniu 

Maksymalne 

wynagrodzenie za 

czas faktycznego 

uczestnictwa w 

szkoleniu możliwe 

do wniesienia do 

projektu

Wynagrodzenie za czas 

faktycznego uczestnictwa 

w szkoleniu wnoszone do 

projektu i wykazane we 

wniosku o płatność 

1 2 3 4 5 6= (4 /3) 7=(6 *2) 8

1 16     

296,80 zł                               

(w tym wkład w 

wynagrodzeniu 278,40 zł 

wkład wniesiony przed 

szkoleniem na konto 

18,40zł)
SUMA  296,80 zł

nr POKL.08.01.01-10-635/10, "Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw"

Tytuł i data szkolenia: "Kurs początkowy i uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych"

Miejsce szkolenia: Łódź

Załącznik nr 1 do "Umowy szkoleniowej nr SZK/2/……../2013"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa przedsiębiorstwa/ Beneficjenta pomocy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczenie w sprawie wysokości wkładu w postaci wynagrodzeń

Wyliczony wkład konieczny do wniesienia przez jedną osobę za szkolenie:

Sporządził

data, podpis, pieczątka imienna

Zatwierdził

data, podpis, pieczątka imienna

Kierownik jednostki

data, podpis, pieczątka imienna 

Wkład mieszany 

Oświadczam, iż dla ww. pracowników zostały wypłacone wynagrodzenia za czas, w którym przebywali na szkoleniu w ramach projektu (numer i nazwa projektu)



INSTRUKCJA DO OŚWIADCZENIA O WKŁADZIE PRYWATNYM

Wkład Beneficjent pomocy wnosi w postaci wynagrodzeń pracowników za czas faktycznego

uczestnictwa w szkoleniu. W tym celu, po zakończeniu szkolenia Beneficjent pomocy jest

zobowiązany do wypełnienia oświadczenia poświadczającego wysokość wkładu w postaci

wynagrodzeń - załącznik nr 1 do Umowy szkoleniowej i dostarczenia go do Biura Projektu najpóźniej 

ostatniego dnia danego miesiąca, w którym pracownik Beneficjenta pomocy zakończył szkolenie w

ramach projektu. 

Dokument wypełniany jest przez Beneficjenta pomocy publicznej, powinien być podpisany przez

osobę wypełniającą go u Beneficjenta pomocy oraz osobę uprawnioną do reperezentowania

przedsiębiorcy (Beneficjenta pomocy).

Kolumna 2 – należy wpisać liczbę godzin zegarowych spędzonych w danym miesiącu na szkoleniu.

Jako uczestnictwo w szkoleniu rozumiany jest całkowity czas trwania szkolenia – tj. jeżeli danego

dnia szkolenie trwa od godz. 8 do godz. 16, a w jego czasie zaplanowano przerwy, to niezależnie od

nich, jako czas udziału w szkoleniu rozliczany jest okres 8 godzin. 

Kolumna 3 – wykazujemy liczbę godzin, jaką zgodnie z angażem pracownik skierowany na

szkolenie powinien przybywać w pracy w danym miesiącu (tj. jeżeli miesiąc ma 21 dni roboczych, to

pracownik zatrudniony na pełny etat powinien przepracować 168 godzin, zaś pracownik zatrudniony

na pół etatu – 84 godziny). Norma czasu pracy w 2013r. wynosi: we kwietniu - 168 godzin, w maju -

160 godzin, w czerwcu - 160 godzin.

Kolumna 4 – wykazujemy wynagrodzenie miesięczne pracownika brutto-brutto (tj. wraz ze

składkami pracodawcy -ZUS).

Kolumna 5 – Należy wskazać datę zapłaty wynagrodzenia.

Kolumny 6 – stanowi wartość wykazaną w kolumnie 4 (Wynagrodzenie miesięczne pracownika

brutto wraz ze składkami pracodawcy) podzieloną przez wartość wykazaną w kolumnie 3

(Miesięczna norma czasu pracy w godzinach zegarowych)

Kolumny 7 – stanowi wartość wykazaną w kolumnie 6 (Wynagrodzenienie pracownika za godzinę

uczestnictwa w szkoleniu) pomnożoną przez kolumnę 2 (Liczba godzin zegarowych uczestnictwa w

szkoleniu).

Kolumna 8 – co do zasady kwota wskazana w kolumnie 7 powinna być wyższa lub równa kwocie od 

wartości wskazanej w kolumnie 8, która stanowi wkład w wynagrodzeniu, czyli 278,40 zł. W innym

przypadku, gdy kwota jest niższa, różnicę między wkładem w wynagrodzeniu (278,40zł) trzeba

będzie dopłacić przelewem na konto, po otrzymaniu faktury korygującej.

Jeżeli w kolumnie 7 wyjdzie X ≥ 278,40 to wkład wniesiony w wynagrodzeniu = 0

Jeżeli w kolumnie 7 wyjdzie X < 278,40 to wkład wniesiony w wynagrodzeniu = 240,00 - X


