
 

 

 

     

OŚWIADCZENIE 

 
 

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

 

zamieszkały/a ............................................................................................................................... 
(miejsce zamieszkania) 

 

przystępując do naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w związku z art. 6 ustawy z dnia  

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i w związku z postanowieniami 

zarządzenia Nr 50/2019 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 16 lipca 2019 r.  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, 

w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Lokali Miejskich oraz powołania 

Komisji ds. Naboru  

 

oświadczam, że: 

 

□ posiadam obywatelstwo polskie *, 

 

□ posiadam obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego 

państwa, którego obywatelom, 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 toczy się przeciwko mnie postępowanie karne*, 

 

□ nie jestem prawomocnie skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,  

 

□ cieszę się nieposzlakowaną opinią*, 

 

□ nie jestem prawomocnie skazany/a za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 

pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych*, 

 

□ nie jestem karany/a karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 

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

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych*, 

 

□  charakter wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej jest/był zgodny  

z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze*, 

 

□ zostałem/am poinformowany/a, iż: 

- administratorem moich danych osobowych będzie Zarząd Lokali Miejskich,  

z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47,  



 

 

 

- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i dokumentacji procesu naboru 

na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Lokali Miejskich przez okres 

niezbędny do wykonania obowiązków ustawowych, 

- podanie danych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych wymaganych  

w ogłoszeniu o naborze skutkować może odrzuceniem oferty z powodu braków 

formalnych, 

- pełna treść informacji RODO dostępna jest na stronie: www.zlm.lodz.pl/rodo *. 

 

  

 

 .......................................................   ........................................................ 
               (miejscowość, data )                                           (podpis składającego oświadczenie)  

 

 

* jeśli w naborze jest wymagane i dotyczy kandydata, należy kwadrat przekreślić znakiem ,,x” 

 

 
 

http://www.zlm.lodz.pl/rodo

