Załącznik Nr 1
Oświadczam, że:
1. Prowadzę / nie prowadzę * działalność(i) gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 02.07.2004
r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1829 z późn. zm.),
2. Jestem/nie jestem* beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.
o postępowaniu - ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.)
3. Znajduję / nie znajduje* się w stanie likwidacji i upadłości.
4. Zalegam / nie zalegam* z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz
innych danin publicznych.
5. Spełniam / nie spełniam/ nie dotyczy* warunki, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji
(UE) Nr 1407/2013 oraz w art. 3, ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013.
7. Otrzymałem / nie otrzymałem* decyzję Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy uzyskanej
w okresie wcześniejszym uznającej pomoc za niezgodą z prawem i wspólnym rynkiem (dotyczy beneficjentów
pomocy).
8. W okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy:
- zostałem/ nie zostałem* ukarany za naruszenie przepisów prawa pracy
- zostałem/ nie zostałem* skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy
- jestem/ nie jestem* objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.
9. Zmniejszyłem / nie zmniejszyłem * 1 w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, zatrudnienia
z przyczyn zakładu pracy.
10. Skierowani bezrobotni otrzymają wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa pracy,
z tytułów ubezpieczeń społecznych i norm wewnątrzzakładowych przysługujących pracownikom zatrudnionym
na czas nie określony.
11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych
z wykonywaniem zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)
12. Zostałem zapoznany z treścią obowiązującego „Regulaminu refundacji części kosztów poniesionych
na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku
życia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie”.
13. Wszystkie podane we wniosku dane i załączonych do niego dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym.
*1

Starosta nie może zawrzeć umowy o refundację z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie

zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy – oznacza to:
a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami 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,
b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z
przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku
pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę
nowych warunków pracy i płacy,
d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwagi na ciężkie naruszenie
podstawowych obowiązków wobec pracownika
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podpis i pieczęć Wnioskodawcy
*

niepotrzebne skreślić
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