Załącznik nr 1

...............................................

..................................................

(pieczęć firmowa Wnioskodawcy)

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

W imieniu podmiotu, który reprezentuję, oświadczam, że:

1) znana jest mi treść regulacji prawnych określonych w:
a) ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.
Dz. U. z
2016 r. poz. 645) w kwestii refundacji części kosztów poniesionych
na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych
bezrobotnych do 30 roku życia;
b) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.
Urz. UE L 352, z 24.12.2013);
c) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352, z 24.12.2013);
d) rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.6.2014, s.45);
2) mam świadomość obowiązku:
a) utrzymania w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy –
w ramach zawartej z PUP umowy o refundację części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych
bezrobotnych do 30 roku życia – przez okres, za który dokonywana jest refundacja, tj. przez
12 miesięcy;
b) dalszego utrzymania w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu
pracy po zakończeniu okresu, za który przysługuje refundacja, przez okres kolejnych 12
miesięcy;
c) niezwłocznego powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy, jeżeli w okresie od dnia złożenia
wniosku do dnia podpisania umowy zmianie ulegnie stan prawny lub faktyczny wskazany
we wniosku w dniu jego złożenia w PUP;
3)

przyjmuję do wiadomości, że:
a) w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania
z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu
objętego refundacją, o którym mowa w punkcie 2a, albo przed upływem okresu 12
miesięcy, o którym mowa w punkcie 2b, Urząd kieruje na zwolnione stanowisko innego
bezrobotnego;
b) w przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez PUP na zwolnione
stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres,
w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu;

c) PUP nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania,
które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów
prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne,
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną, a także
gdy przedmiotowa oferta została w tym samym czasie zgłoszona do realizacji do innego pup
na terenie kraju;
d) PUP może nie przyjąć oferty pracy w szczególności, jeżeli pracodawca w okresie 365 dni
przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem
za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym
naruszenia przepisów prawa pracy;
e) w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji Dyrektor PUP może odmówić
uwzględnienia wniosku;

4) zobowiązuję się do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu,
w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi
naliczonym od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania Urzędu w przypadku:
a) niewywiązania się z warunków, o których mowa w punkcie 2a oraz 2b;
b) odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy;

5) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych
osobowych dotyczących mojej osoby/podmiotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach dla
celów związanych z rozpatrywaniem wniosku oraz realizacją umowy, o której mowa w art. 60d
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 645), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).

..................................................
(data, podpis i pieczęć Wnioskodawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji)

