
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Ja, niżej podpisany(a)........................................................................ 
                                      /imię, nazwisko/ 
 

przystępując do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w związku z art. 11 ustawy  z dnia 21 listopada 2008r.  

pracownikach samorządowych(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm)  
 

oświadczam, że: 

□  posiadam obywatelstwo polskie* 

□ posiadam obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii europejskiej lub innego państwa, którego 

obywatelem, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje  

prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*, 

□ posiadam pełną zdolność do czynności prawnych*, 

□ korzystam z pełni praw publicznych*, 

□ nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*, 

□ nie byłem/am jak również nie jestem  karany/a karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U z 2018r. poz. 1458 ze zm)*, 

□ nie byłem/am jak również nie jestem  prawomocnie skazany/a za przestępstwo, o których mowa w art. 54 ust. 

2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm)*, 

□ zapoznałem/am się z Regulaminem naboru ....................................................*, 

□ wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie moich 

danych osobowych, wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w 

związku z  naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a,  

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016r, str. 1 ze zm), 

 
 

      ………………………………………………… 
miejscowość, data ..............                                           podpis osoby składający wniosek 
                              
* jeśli w naborze jest wymagane jako niezbędne i dotyczy kandydata, należy kwadrat przekreślić znakiem X 
 

 


