
OŚWIADCZENIE  

na potrzeby konkursu na stanowisko Dyrektora Technikum Żeglugi Śródlądowej  

we Wrocławiu dla nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego 

 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………….…………………......……….. 

urodzony/a dnia ………………………………….. w …….………………….………………... 

zamieszkały/a ………………..…………………..……………………………………….……. 

aktualny numer telefonu……………………….. aktualny adres e-mail……………….………. 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria ………… nr ………..….………………………. 

 

oświadczam, że: 

 

 posiadam obywatelstwo polskie, 

 nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego,  

 nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

 nie byłem/am karany/a zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 

2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1311 i 2110), 

 nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189  i 2203) lub w art. 

140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz nie toczy się przeciwko mnie 

postępowanie dyscyplinarne, 

 mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych, 

 dopełniłem/am obowiązku/nie dotyczy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a  ustawy  

z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2186) - dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. (data  

i miejsce ……………….………..……….…………………….. złożenia oświadczenia 

lustracyjnego, a w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 3a data …………………  

i miejsce …………………………………………..…… złożenia informacji o uprzednim 

złożeniu oświadczenia lustracyjnego), 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej  moich danych osobowych do celów konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 



sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. 

poz. 138). 

 

……………………..……      ………….………………… 

      (miejscowość i data)                 (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


