OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż znane mi są obowiązki i zakazy wynikające z Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512) i Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 z późn. zm.)
dotyczące kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego wojewódzką osobą prawną (np. likwidator, zarząd) oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w
imieniu Marszałka Województwa, a mianowicie:
1. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 z późn. zm.) kierownicy wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego
wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa,
w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji nie mogą:
1) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego lub
likwidatorami tych spółek, a także być pełnomocnikami wspólnika, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz.
2170 oraz z 2019 r. poz. 492),
1a) być syndykami lub zastępcami syndyków w postępowaniu upadłościowym lub nadzorcami lub zarządcami
w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
2) być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać
podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność,
3) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad
nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,
4) być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą,
5) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10%
kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek,
6) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także
zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej
działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie
umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016
r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
2190 z późn. zm.).
Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o którym mowa w art. 4 pkt 1, nie dotyczy osób wymienionych
w art. 2 pkt 1, 2, 3a, 3c i 6-10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, o ile zostały zgłoszone do objęcia takich stanowisk w spółce
prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu
Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego; osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej
niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby (art. 6 ust. 1).
2.

Małżonkowie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających
i członków organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną nie mogą być członkami władz zarządzających
lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem wojewódzkich osób prawnych
lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z
mocy prawa nieważne. (art. 27b ust. 3 ustawy o samorządzie województwa); jeżeli wybór lub powołanie, o
których mowa w art. 27b ust. 3, nastąpiły przed powołaniem na stanowisko kierownika wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką
osobą prawną, jest się zobowiązanym do zrzeczenia się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia
powołania na stanowisko. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji małżonek traci je z mocy prawa po
upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym (art. 27b ust. 4 ustawy o samorządzie województwa).

3.

Ponadto istnieje obowiązek złożenia przez kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej,
osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osobę wydającą
decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa oświadczenia majątkowego dotyczącego jego
majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową (art. 27c ustawy o samorządzie
województwa).

4.

Kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osobę zarządzającą i członka organu
zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu Marszałka
Województwa w trakcie pełnienia funkcji lub trwania zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po zakończeniu
pełnienia funkcji lub ustaniu zatrudnienia obowiązuje zakaz przyjęcia jakiegokolwiek świadczenia o charakterze
majątkowym, nieodpłatnie lub odpłatnie, w wysokości niższej od jego rzeczywistej wartości od podmiotu lub
podmiotu od niego zależnego, jeżeli brało się udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych
dotyczących tego podmiotu, miało bezpośredni wpływ na jego treść (art. 27h ustawy o samorządzie
województwa).

…………………………………………….
data

…………………………………………………
podpis
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Imię i nazwisko

………………………………………………
Dane kontaktowe

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nie byłam/em* karana/y* zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1440).
*Niepotrzebne skreślić

…………………………………
Miejscowość, data

…………………………………
Czytelny podpis

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 – RODO
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: e-mail: do@pomorskie.eu,
telefon 58 32 68 879.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub telefon 58 32 68 518.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Muzeum Narodowego w Gdańsku, na które zgłosiła/zgłosił Pani/Pan swoją ofertę i jego
dokumentacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO będą: art. 221
ustawy Kodeks pracy, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Organizator konkursu nie żąda podania innych danych niż wynikające z ww. przepisów, gdyby jednak
kandydat podał dobrowolnie takie dane, podstawą ich przetwarzania będzie zgoda kandydata na
przetwarzanie jego danych osobowych pozyskana w związku z prowadzonym otwartym
i konkurencyjnym konkursem na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku
i jego dokumentacji.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane
z przetwarzaniem danych osobowych (w szczególności podmiotom wspierającym usługi
informatyczne). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie
z naszymi poleceniami.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu
archiwizacji. W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania
jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości
udziału w naborze na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż
wynikające z przepisów prawa, w tym obejmujących szczególne kategorie danych osobowych, o których
mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w ofercie oraz załączonej do niej dokumentacji.
*niepotrzebne skreślić
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...............................................
czytelny podpis

