
 

 

ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY 

w ramach projektu 

„Cała na przód!” nr RPLU.10.04.00-06-0038/18 

Firma: 

NAZWA PRACODAWCY: …………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRES PRACODAWCY: …………………………………………………………………………………………………………………...…………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP PRACODAWCY: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zaświadcza, iż:  

Pan/Pani _______________________________________________________________________________________________________ 

zamieszkały/a ________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Jest osobą zwolnioną z przyczyn niedotyczących pracownika1 w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu 

 TAK     NIE 

Jest pracownikiem przewidzianym do zwolnienia2 z przyczyn niedotyczących 
pracownika 

 TAK     NIE 

Jest pracownikiem zagrożonym zwolnieniem3 z przyczyn niedotyczących 
pracownika 

 TAK     NIE 

 

Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą  

i niniejszym oświadczam, że ww. informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  

 

 

_________________________________ _________________________________________ 

         miejscowość i data                                                                                                                           podpis Pracodawcy 

                                                           
1 Osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż  
6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej w wymiarze 
równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.  
2 Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego  
z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy 
lub stosunku służbowego i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub 
większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.  
3 Pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego 
pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku 
służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn 
ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej 
działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą 
samozatrudnioną.  


