
„Z impactem w przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 7 do Regulaminu

Oświadczenie o kwalifikowalności delegowanego pracownika do udziału w projekcie:
 „Z impactem w przyszłość”

Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani   …………………….…………..................................
        (imię i nazwisko)

legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym ………………..……………………………....
                (seria i numer dowodu osobistego)

jest  pracownikiem1   / właścicielem 

(pieczątka zakładu pracy)

będącym przedsiębiorstwem w rozumieniu  przepisów z  dnia  2 lipca 2004 r.  o  swobodzie  działalności  gospodarczej  
(D.U. Nr 173, poz. 1807 z poźn. zm.). 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 271 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub  
zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. informacje są zgodne z prawdą.

______________________                                     ______________________________
               Miejscowość, data                                                                                      Pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej

do  reprezentowania Przedsiębiorcy

 Oświadczam,  że  delegowany  pracownik  /  właściciel  spełnia  wymogi  kwalifikacyjne  związane  z  udziałem  
w projekcie:  „Z impactem w przyszłość” nr POKL.08.01.01-16-035/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
realizowanym w ramach działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.2

____________________________                                                      _____________________________________
             Miejscowość, data              Pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej

1 W rozumieniu definicji pracownika zawartej w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.  
zm.) tj. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, lub spółdzielczej umowy o pracę.
2 Zatrudniony jest w zawodzie: Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży, Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym, Specjaliści do spraw 
sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych), Pracownicy sprzedaży w sklepach, Przedstawiciel handlowy
___________________________________________________________________________________________________________________________
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Zaświadczenie  wydaje  się  w  celu  przedłożenia  FPL  Sp.  z  o.o.  do  projektu   „Z  impactem  w  przyszłość”  jako  wymóg  uczestnictwa  w  szkoleniu  
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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