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OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a ...................................................................................................., w związku z przystąpieniem do projektu
pn. „MŁODZI TELE-SPECJALIŚCI” oświadczam, że zobowiązuje się po zakończeniu mojego uczestnictwa w projekcie:
-

w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorowi projektu - ELAMED
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice informacje i dane (w tym dokumenty)
dotyczące mojej sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie, tj. dotyczące:
a) otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu
programu (uwzględniający okres uczestnictwa w projekcie),
b) statusu na rynku pracy (pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo),
c) podjęcia kształcenia lub szkolenia,

-

w terminie do 90 dni od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorowi projektu ELAMED
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice dane oraz dokumenty dotyczące mojej sytuacji
na rynku pracy, tj.:
a)

kopię umowy o pracę zawartej na okres min. 3 m-cy, co najmniej na ½ etatu, lub

b) kopię umowy cywilnoprawnej o terminie realizacji min. 3 m-ce oraz o wartości co najmniej równej wysokości
trzykrotności minimalnego wynagrodzenia 1.
W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub
wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, lub
c)

zaświadczenie od pracodawcy zawierające informacje dotyczące rodzaju umowy, terminu jej zawarcia, czasu na
jaki została zawarta, wymiaru etatu, a w przypadku umowy cywilno-prawnej także jej wartości,

d) zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej trzy miesiące wydane
przez upoważniony organ, np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta lub Gminy lub
dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez co najmniej trzy miesiące prowadzenia
działalności gospodarczej oraz wpis do CEDIG,
e)

pisemne oświadczenie o braku zaistnienia sytuacji określonych w pkt. a-d.

…....................................................
Miejscowość i data

.........................................................
Podpis Kandydata / Kandydatki

Miesięczne wynagrodzenie w ramach umowy cywilnoprawnej musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalanemu na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku, gdy umowa cywilnoprawna zostanie zawarta na okres powyżej trzech miesięcy, kwota
wynagrodzenia musi być proporcjonalna do okresu zawartej umowy (np. wartość umowy zawartej na cztery miesiące musi być równa lub wyższa od
czterokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).
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