INFORMACJA O PODMIOCIE REALIZUJĄCYM SZKOLENIA JĘZYKOWE I O KOSZTACH
Informujemy, że w wyniku procedury przetargowej przeprowadzonej w Śląskim Uniwersytecie
Medycznym w Katowicach, szkolenia z zakresu języka angielskiego dla pracowników SUM
w ramach projektu zostaną przeprowadzone przez firmę Language Solutions for Business
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A.
Szczegółowe informacje o przetargu znajdują się na stronie
https://sum.edu.pl/zamowienia-publiczne-zp-sum?act=show&idp=1411

internetowej:

Informujemy, że zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa pracowników
administracyjnych i dydaktycznych SUM w szkoleniach/kursach realizowanych w ramach
projektu „Wielowymiarowe wsparcie SUM w zakresie zapewnienia wysokiej jakości obsługi
studentów i kadry zagranicznej (Welcome to SUM)”, który jest załącznikiem nr 1 do Zarządzenia
nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM udział w kursach językowych, oferowanych
pracownikom SUM w ramach projektu jest bezpłatny, z zastrzeżeniem sytuacji wynikających z
§ 8 ust. 3 ww. Regulaminu tj. nieuzasadnionej rezygnacji. Wówczas pracownikowi zostanie
potrącona z wynagrodzenia za pracę należność odpowiadająca 20% wysokości jednostkowych
kosztów uczestnictwa w kursie. Ww. sytuacja dotyczy rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
podczas trwania projektu i nie odnosi się do rezygnacji przed rozpoczęciem zajęć szkoleniowych,
o ile uczestnik dokona takiej rezygnacji zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 Regulaminu.
Jednostkowy koszt uczestnictwa w szkoleniu językowym zostanie określony po
przeprowadzonej rekrutacji (jest on zależny od ilości osób w danej grupie) i podany do
wiadomości pracownika zakwalifikowanego do udziału w kursie przed podpisaniem
dokumentów projektowych. Na tym etapie pracownik będzie mógł zrezygnować z udziału w
kursie na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Wówczas do
projektu będzie mógł dołączyć pracownik z listy rezerwowej, zgodnie z § 8 ust. 5 Regulaminu.
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