Załącznik 3 do Formularza Zgłoszeniowego

ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY
Zaświadczenie należy wypełnić czytelnie we wszystkich BIAŁYCH POLACH, DRUKOWANYMI literami,
a w miejscach z kwadracikami należy symbolem „X” ZAZNACZYĆ odpowiednie pole

DANE PRACODAWCY:
Pełna nazwa
zakładu pracy
Dokładny adres
zakładu pracy
NIP
REGON
NINIEJSZYM ZAŚWIADCZA SIĘ, ŻE PAN / PANI:
Imię i nazwisko
Data i miejsce
urodzenia
Dokładny adres
zamieszkania
Jest zatrudniony/-a u wskazanego w zaświadczeniu pracodawcy
na stanowisku
na podstawie
(zaznaczyć
właściwe)

 stosunku pracy (umowa o pracę) – wymiar etatu: …………………………………………..
 stosunku służbowego
 umowy cywilnoprawnej (podać rodzaj umowy) ………………………………..…………………..

zawartej

od dnia ………………………………………….

zawartej na czas

 nieokreślony
 określony do dnia ………………………………………….

(zaznaczyć
właściwe)

informacja
o wysokości
wynagrodzenia
(dotyczące miesiąca
poprzedzającego
dzień przystąpienia
do projektu)

Okres, za jaki wypłacono wynagrodzenie:

od dnia ……………….…………..……… do dnia ……………….…………..………
Wysokość wynagrodzenia – brutto:
………………………..………………………………… PLN

1

Zaświadczenie wydane jest na potrzeby procesu rekrutacji do projektu pt. „To Twój czas! Program
aktywizacji osób do 29 roku życia z województwa mazowieckiego” nr POWR.01.02.01-14-0072/19
współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób
młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.

………..…………………………
Miejscowość i data
………………………………………………….……..……………………..……
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentanta
pracodawcy lub w przypadku braku pieczątki czytelny
podpis osoby upoważnionej do reprezentanta
pracodawcy

2

DEKLARACJA / OŚWIADCZENIE PRACODAWCY

W związku ze zgłoszeniem się Pana / Pani ………………………………………………………………………………………………
ur. …………………………………………………………………………, PESEL: ………………………………………………………………………
zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
do projektu pn. „To Twój czas! Program aktywizacji osób do 29 roku życia z województwa
mazowieckiego” w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, zobowiązuję się jako Pracodawca do
poprawy sytuacji na rynku pracy w/w Uczestnika poprzez:
• Przejście z niepewnego1 do stabilnego2 zatrudnienia lub
• Przejście z niepełnego3 do pełnego zatrudnienia lub
• Awans4 w dotychczasowej pracy

………..…………………………
Miejscowość i data
………………………………………………….……..……………………..……
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentanta
pracodawcy lub w przypadku braku pieczątki czytelny
podpis osoby upoważnionej do reprezentanta
pracodawcy

1

Niepewne zatrudnienie należy rozumieć jako zatrudnienie tymczasowe, czyli oparte na umowie o pracę na czas określony, w tym na zastępstwo,
umowie na okres próbny, umowie cywilnoprawnej lub pomoc w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika.
2
Stabilne zatrudnienie należy rozumieć jako zatrudnienie oparte na umowie o pracę na czas nieokreślony lub samozatrudnienie,
3

Niepełne zatrudnienie należy rozumieć jako niedobrowolne zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy
osoba deklaruje, że pracuje w niepełnym wymiarze czasu, ponieważ nie może znaleźć pracy na pełen etat.
4
Awans w pracy rozumiany jest zarówno jako zmiana stanowiska pracy na wyższe i wiążące się z innym niż dotychczas zakresem zadań (awans
stanowiskowy), jak i zwiększenie wynagrodzenia (awans finansowy). W przypadku awansu finansowego mowa jest o zwiększeniu wynagrodzenia
niewynikającego z przepisów prawa krajowego odnoszących się do regulowania np. wysokości stawek godzinowych i płacy minimalnej. Awans
stanowiskowy i awans finansowy nie muszą występować łącznie;

3

