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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
(wypełnia tylko przedsiębiorstwo posiadające siedzibę główną poza obszarem województwa warmińsko-mazurskiego) 

 

 W związku z przystąpieniem do projektu Fundusz Usług Rozwojowych (FUR) II (RPWM.10.06.00-28-

0002/18), dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach którego 

przedsiębiorstwo może uzyskać refundację kosztów usług rozwojowych mających na celu nabycie, 

potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, 

w tym mającą na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2017r. poz. 986 tj. z późn. zm.), lub pozwalającą na ich rozwój, 

oświadczam, że Przedsiębiorstwo: 

Proszę wpisać nazwę firmy wraz z oznaczeniem  
formy prawnej wykonywanej działalności  

 

NIP i REGON   

 

reprezentowane przez: ............................................................................................................................................. 
     (imię, nazwisko i funkcja w przedsiębiorstwie) 

 

1. posiada filię, delegaturę, oddział (niewłaściwe skreślić) wskazany w dokumentach rejestrowych, który stanowi 

stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim, 

charakteryzujące się: wystarczającą stałością, odpowiednią strukturą organizacyjną, personalną i techniczną, 

celem zapewnienia celowość wydatkowania środków unijnych (wraz z przedmiotowym oświadczeniem należy 

przedstawić dokumenty wymienione w §3 ust. 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) oraz 

2. odprowadza przynajmniej jeden z n/w podatków na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. 
 

Podatek  
(proszę zaznaczyć właściwe) 

Nie dotyczy 

Podatek odprowadzany na terenie 

województwa warmińsko-
mazurskiego 

poza województwem 
warmińsko-mazurskim 

podatek dochodowy (PIT, CIT) 
   

podatek od towarów i usług (VAT) 
   

akcyza 
   

podatek od nieruchomości 
   

podatek od środków transportowych 
   

podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki 
   

 

 

Oświadczam, iż jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 i 271 Kodeksu 
karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy oraz przedkładania dokumentów i pisemnych 
oświadczeń nierzetelnych lub poświadczających nieprawdę, dotyczących okoliczności o istotnym 
znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego. 

Pieczątka przedsiębiorstwa oraz czytelny 
podpis/-y osoby/osób uprawnionych do 

reprezentowania przedsiębiorstwa 
lub podpis z pieczątką imienną 

 

 


