
Załącznik nr 1 

                              do INFORMACJI O KONKURSIE 

 

 

 

 

..........................................................     ……………………………. 

                  Imię i nazwisko                  miejscowość i data 

osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

 

……………………………………… 

  numer konkursu/rok/symbol instytutu 

 

OŚWIADCZENIE  

DOTYCZĄCE ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KORZYSTANIA  

Z PRAW PUBLICZNYCH I NIEKARALNOŚCI 

 

W związku z postanowieniem art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm), niniejszym oświadczam,  

że: 

1) nie zostałam/em ukarana/y karą dyscyplinarną wydalenia z pracy w uczelni z zakazem 

wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat; 

2) nie zostałam/em ukarana/y karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania 

zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat; 

3) mam pełną zdolność do czynności prawnych;  

4) korzystam z pełni praw publicznych; 

5) nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  

lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

..........…………………………. 

           podpis  

                                                                   osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

do INFORMACJI O KONKURSIE 

 

 

 

..........................................................     ……………………………. 

                  Imię i nazwisko                  miejscowość i data 

osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

 

 

……………………………………… 

  numer konkursu/rok/symbol instytutu 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE  

PODSTAWOWEGO/DODATKOWEGO MIEJSCA PRACY 

 

W związku z postanowieniem art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm), niniejszym oświadczam,  

że w przypadku zatrudnienia w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda 

Pileckiego w Oświęcimiu – Uczelnia będzie moim
1
:  

1) podstawowym miejscem pracy; 

 

 

2) dodatkowym miejscem pracy. 

 

 

..........…………………………. 

           podpis  

                                                                   osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 we właściwym kwadracie należy wpisać znak: „X”. 

 

 

 



Załącznik nr 3  

do INFORMACJI O KONKURSIE 

 

 

..........................................................     ……………………………. 

                  Imię i nazwisko                  miejscowość i data 

osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

 

 

……………………………………… 

  numer konkursu/rok/symbol instytutu 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SZERSZYM ZAKRESIE  

POZA TYMI, KTÓRE SĄ PRAWNIE WYMAGANE, ZAWARTYCH  

W DOKUMENTACH APLIKACYJNYCH DLA POTRZEB REALIZACJI  

PROCESU REKRUTACYJNEGO
2
 

 

Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie  

poza tymi, które są prawnie wymagane, zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych  

dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: …………………………………… 

prowadzonego przez Małopolską Uczelnię Państwową im. rotmistrza Witolda Pileckiego 

w Oświęcimiu, będącą administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO
3
. 

 

..........…………………………. 

           podpis  

                                                                   osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

 

 

 

 

                                                           
2

 oświadczenie należy wypełnić jedynie w przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie,  

niż wynikający z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych 

poza tymi, które są prawnie wymagane); 
3

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

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. U. UE. L. z 2016 r. nr 119 poz. 1, z późn. sprostowaniem. 


