
Załącznik nr 1 

……………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 
(adres zamieszkania) 

 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań stosownie do art. 233 §1 Kodeksu Karnego 
(ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) w myśl którego: „kto składając zeznanie 
mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym, lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” 

 
 
Oświadczam, że: 

1. nie toczą się wobec mnie postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  

2. nie toczy się wobec mnie postępowanie dyscyplinarne 

3. nie byłem/byłam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 

4. nie byłem/byłam karany/a zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi, o których 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) 

5. dopełniłem/łam obowiązku o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 

2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-

1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 

r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 

1 sierpnia 1972 r. 

6. nie byłem/byłam prawomocnie ukarany/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  2017r. 

poz. I 398) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego 

7. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych 

 

 

……………………………………………….. 
(data i czytelny podpis) 


