
OŚWIADCZENIE 
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przyjmowane w celu ustalenia 

obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej 

część A - wypełnia przedsiębiorca świadczący usługi na rzecz innego przedsiębiorcy lub 
jednostki organizacyjnej  

............................................ 
Nazwa Firmy  

............................................ 
Imię i Nazwisko 

........................................... 
Adres  

............................................ 
NIP 

Mając na względzie, iż na podstawie: 
* umowy zlecenie, o której mowa w art. 734 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 380) - dalej k.c.* 
* umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 750 k.c.* 

zawartej w dniu .................... na okres od .................... do .................... będę świadczył (a) 
usługi na rzecz na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 584), w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności,  
oświadczam, że:  

 

Proszę wstawić znak X po prawej stronie obok prawidłowej odpowiedzi 

Oświadczenie 
dotyczące miejsca 

rejestracji 
pozarolniczej 
działalności 

Jestem osobą fizyczną i wykonuję działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej objętą wpisem do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: ....................  

 

Jestem osobą fizyczną i wykonuję działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w państwie niebędącym państwem 
członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

 

Jestem osobą fizyczną i wykonuję działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 
państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

Oświadczenie Nie zatrudniam pracowników.   



dotyczące 
zatrudniania 
pracowników 

Zatrudniam pracowników. Na dzień składania niniejszego 
oświadczenia zatrudniam pracowników w okresie od 
.................... do ....................  

 

Oświadczenie 
dotyczące 

zawartych umów 
ze 

zleceniobiorcami 

Nie mam zawartych umów ze zleceniobiorcami.  

Mam zawarte umowy ze zleceniobiorcami. Na dzień składania 
niniejszego oświadczenia mam zawarte umowy ze 
zleceniobiorcami na okres od .................... do ....................  

 

 

Oświadczam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym a o 
wszelkich zmianach zobowiązuję się powiadomić w ciągu 7 dni od daty ich zaistnienia.  

............................... 
podpis osoby fizycznej  

*niepotrzebne skreślić 

część B - wypełnia przedsiębiorca lub inna jednostka organizacyjna zlecająca usługi do 
wykonania 

Ustalenia dotyczące stanu faktycznego 

Na podstawie oświadczenia złożonego przez przedsiębiorcę świadczącego usługi ustalono, że:  
 

Proszę wstawić znak X po prawej stronie obok prawidłowej odpowiedzi 

Do zawartej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2008) - 
dalej u.m.w. w części dotyczącej obowiązku zapewnienia świadczącemu usługi za 
każdą godzinę świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej 
minimalnej stawki godzinowej, ponieważ spełnione są warunki, o których mowa w 
art. 1 pkt 1b ustawy tj. świadczący usługi jest osobą fizyczną wykonującą działalność 
gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie 
niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub 
niezawierającą umów ze zleceniobiorcami. 

 

Do zawartej umowy nie mają zastosowania przepisy u.m.w. w części dotyczącej 
obowiązku zapewnienia świadczącemu usługi za każdą godzinę świadczenia usług 
wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, ponieważ 
nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 1 pkt 1b u.m.w. 

 

 

....................................... 
podpis 


