
Nr rachunku bankowego podany  

w umowie o refundację 

WZÓR Załącznik  nr 5 
 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe     Kielce, dnia 25 kwietnia 2019 rok 

Piotr Nowaxxxx              (miejscowość i data) 

ul. Zakładowa 500X 

25-XXX Kielce 

............................................. 

( pieczęć zakładu pracy) 

          

       Wojewódzka Komenda OHP 

       za pośrednictwem CEiPM      

       w Kielcach 
 

 

Wniosek pracodawcy 

 

o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz 

składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń za okres 01.12.2018 r. – 28.02.2019 r. 

zgodnie z umową z dnia 15.11.2018 r. nr 2018/KI/01234 o refundację wynagrodzeń oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w naszym 

zakładzie pracy.  

Ogólna kwota wydatków, poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za 

młodocianych pracowników w okresie 01.12.2018 r. – 28.02.2019 r.   - wynosi  1 496,28 zł  ( słownie: 

jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 28/100). 

 

WYNAGRODZENIE:     1 283,25 zł      ( 1 245,81 zł + 37,44 zł chorobowe ) 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE:   213,03 zł  

OGÓŁEM DO REFUNDACJI:     1 496,28 zł 

 

Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy 

Nr: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX        

 

 

  Anna Kowaxxxx      Piotr Nowaxxxx   

      

      ....................................................    …............................................................. 
podpis głównego księgowego                                                    podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej 

 

 
 

 

Załączniki: 

- kopie list płac młodocianych pracowników wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia, 

- kopia dowodu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne wraz z kopią deklaracji rozliczeniowej,  

- rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne 

za młodocianych pracowników.          

     



Stawka wynagrodzenia wg 

GUS, niezależna od tego ile 

wypłaca pracodawca. 

Kwota wynagrodzenia 

chorobowego wypłacanego 

przez pracodawcę. 

Składka ZUS opłacona przez pracodawcę: 

Emerytalna + Rentowa + Wypadkowa wg DRA, 

np. 9,76 + 6,50 + 0,84 = 17,10% od kwoty 
wypłaconych wynagrodzeń brutto. 

Kwota wynikająca z listy płac  

(do wysokości refundowanej stawki 

miesięcznej brutto). 

Rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników  

 
 

LP.  

 

Miesiąc 

 

Imię i nazwisko 

młodocianego 

pracownika 

 

Rok nauki 

 

Zawód 

 

Stawka 

miesięczna 

brutto 

Kwota 

wypłaconych 

wynagrodzeń 

osobowych 

brutto 

w miesiącu 

 

Składka 

ZUS 
17,10 % 

Wynagro- 

dzenia 

chorobowe 

wypłacone za 

dany miesiąc 

 

Kwota do 

refundacji 

ogółem 

(1) 

 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10=7+8+9) 

1. 

 

Grudzień  

2018 r. 

Agnieszka Kotxxx I Mechanik pojazdów 

samochodowych 
183,21 183,21 31,33 0 214,54 

2. 

 

Grudzień 

2018 r. 

Tomasz Wiśniexxxx III Blacharz 

samochodowy 
274,81 274,81 46,99 0 321,80 

3. 

 

Styczeń 

2019 r. 

Agnieszka Kotxxx I Mechanik pojazdów 

samochodowych 
183,21 128,24 21,93 37,44 187,61 

4. 

 

Styczeń 

2019 r. 

Tomasz Wiśniexxxx III Blacharz 

samochodowy 
274,81 274,81 46,99 0 321,80 

5. 

 

Luty 

2019 r. 

Agnieszka Kotxxx I Mechanik pojazdów 

samochodowych 
183,21 183,21 31,33 0 214,54 

6. 

 

Luty 

2019 r. 

Tomasz Wiśniexxxx III Blacharz 

samochodowy  
274,81 201,53 34,46 0 235,99 

 

RAZEM 

    1 245,81 213,03 37,44 1 496,28 

 

Słownie:    jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 28/100.  

 

 

Anna Kowaxxxx                         Piotr Nowaxxxx 

.................................................................       ......................................................................                                                                         

imię i nazwisko osoby sporządzającej        podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej  


