(dla kandydatów do zatrudnienia)

.............................................................................................................................
Imię i nazwisko składającego oświadczenie
.............................................................................................................................
Stanowisko, o które ubiega się kandydat
..............................................................................................................................
Jednostka organizacyjna, w którem ma nastąpić zatrudnienie

Niniejszym oświadczam, iż Gdański Uniwersytet Medyczny
−

może być moim podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy ponieważ nie jestem zatrudniony/a u innego
pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową, u którego w umowie o pracę/ akcie mianowania
wskazano, że zatrudnienie u niego stanowi podstawowe miejsce pracy *

−

nie może być moim podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy ponieważ jestem zatrudniony/a u innego
pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową, u którego w umowie o pracę/ akcie mianowania
wskazano, że zatrudnienie u tego pracodawcy jest moim podstawowym miejscem pracy*

*niepotrzebne skreślić
Pouczenie:
- w umowie o pracę z nauczycielem wskazuję się, czy uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, - warunkiem wskazania uczelni jako podstawowego miejsca pracy jest zatrudnienie w niej w
pełnym wymiarze czasu pracy, - nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

………….............................................................
(data i czytelny podpis składającego oświadczenie)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(for candidates to be employed)

............................................................................................
name and surname
............................................................................................
position
...........................................................................................
Organisational unit where to be employed

I hereby declare that the Medical University of Gdańsk
−

may be my primary workplace pursuant to the Law on Higher Education and Science since I am not employed
elsewhere in didactics or research where the contract of employment / appointment act states the primary
workplace*

−

may not be my primary workplace pursuant to the Law on Higher Education and Science since I am employed
elsewhere in didactics or research where the contract of employment / appointment act states the primary
workplace*

*delete where inapplicable
Legal instruction:
- in the teacher’s contract of employment it is stated whether the university is the primary workplace - given the statement of the university being the primary workplace
a teacher can be employed on full time basis, - academic teacher can be employed full time in the primary workplace in one university only at the given period of time.

.........................................................................
(date and legible signature of the person)

