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Imię i nazwisko ……………………………….

Dane kontaktowe  .......................................................................................................................

                (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

OŚWIADCZENIE

KANDYDATA na wychowawcę pracującego z dziećmi  w Placówce Wsparcia
Dziennego – prawie jak  w domu w Jordanowie 

Ja  niżej podpisany oświadczam, że mam  pełną zdolność do czynności prawnych 

oraz korzystam  z pełni praw publicznych. 

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

czytelny podpis kandydata

Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego –

„Kto  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu  sądowym  lub  innym

postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy,  zeznając  nieprawdę  lub  zataja  prawdę,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

___________________________________________________________________________________________
Placówka Wsparcia Dziennego – prawie jak w domu

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
tel./fax 182675573; mail: mops@jordanow.pl; www.mops.jordanow.pl

mailto:mops@jordanow.pl


_________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko ……………………………….

Dane kontaktowe  ......................................................................................................................

                (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

OŚWIADCZENIE

KANDYDATA na wychowawcę pracującego z dziećmi  w Placówce Wsparcia
Dziennego – prawie jak  w domu w Jordanowie 

Ja  niżej  podpisany oświadczam,  mój  stan zdrowia  pozwala mi  na  wykonywanie

pracy  na  stanowisku  wychowawcy  pracującego  z  dziećmi  w   placówce  wsparcia

dziennego.  

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

czytelny podpis kandydata

Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego –

„Kto  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu  sądowym  lub  innym

postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy,  zeznając  nieprawdę  lub  zataja  prawdę,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
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Imię i nazwisko ……………………………….

Dane kontaktowe   .....................................................................................................................

                (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

OŚWIADCZENIE

KANDYDATA na wychowawcę pracującego z dziećmi  w Placówce Wsparcia
Dziennego – prawie jak  w domu w Jordanowie 

 (władza rodzicielska)

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 26 ust.2 pkt.1  ustawy  z dnia 9 czerwca

2011r.o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej   (Dz.U.  2020 poz.  821,

z późn. zm.) oświadczam, że   nie jestem i nie byłam/byłem pozbawiona/pozbawiony

władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mi ograniczona ani

zawieszona*; 

oświadczam, że jestem i byłam/byłem pozbawiona/pozbawiony władzy rodzicielskiej,

a także, że władza rodzicielska została mi ograniczona lub zawieszona*.

….......................................
czytelny podpis kandydata

* niepotrzebne skreślić 

Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego –

„Kto  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu  sądowym  lub  innym

postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy,  zeznając  nieprawdę  lub  zataja  prawdę,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
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Imię i nazwisko ……………………………….

Dane kontaktowe  .................................................................................................................

                (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

OŚWIADCZENIE

KANDYDATA na wychowawcę pracującego z dziećmi  w Placówce Wsparcia
Dziennego – prawie jak  w domu w Jordanowie 

(obowiązek alimentacyjny)

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 26 ust.2 pkt.2  ustawy  z dnia 9 czerwca 2011r.

o wspieraniu  rodziny i  systemie  pieczy zastępczej   (Dz.U.  2020 poz. 821,  z  późn.  zm.)

oświadczam,  że  wypełniam  obowiązek  alimentacyjny  który  został  na  mnie  nałożony  na

podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd*;

oświadczam, że nie  został  na mnie nałożony obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu

wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.* 

….......................................
czytelny podpis kandydata

* niepotrzebne skreślić 

Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego –

„Kto  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu  sądowym  lub  innym

postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy,  zeznając  nieprawdę  lub  zataja  prawdę,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
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Imię i nazwisko ……………………………….

Dane kontaktowe  ......................................................................................................................
                (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

OŚWIADCZENIE

KANDYDATA na wychowawcę pracującego z dziećmi  w Placówce Wsparcia
Dziennego – prawie jak  w domu w Jordanowie 

(  brak prawomocnego skazania )

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 26 ust.2 pkt.3  ustawy  z dnia 9 czerwca

2011r.o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej   (Dz.U.  2020 poz.  821,

z późn. zm.) oświadczam, że nie byłem/-am skazany/-a prawomocnym wyrokiem za

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe*; 

 oświadczam,  że  byłem/-am  skazany/-a  prawomocnym  wyrokiem  za  umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe*

                                                                                                                                   ….

......................................

czytelny podpis kandydata

* niepotrzebne skreślić 

Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego –

„Kto  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu  sądowym  lub  innym

postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy,  zeznając  nieprawdę  lub  zataja  prawdę,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
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