Załącznik nr 1
do Regulaminu pracy

(wprowadzonego

Zarządzeniem

Nr OR.120.1.2020

z dnia 02 stycznia

Starosty Kolskiego

2020 roku)

OŚWIADCZENIE
prowadzeniu

O

złożone w dniu

działalności

gospodarczej

w Kole przez

1'.

(imię i nazwisko)
zatrudnionego

w Starostwie

Powiatowym

w Kole

na stanowisku

.
się z treścią przepisu art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.

Po zapoznaniu
samorządowych
1.

(j.t.: Dz. U z 2019r. poz. 1282) w brzmieniu.jak

"Pracownik

samorządowy

stanowisku

urzędniczym,

zatrudniony

na stanowisku

jest obowiązany

o pracownikach

następuje:
urzędniczym,

złożyć oświadczenie

w tym kierowniczym

o prowadzeniu

działalności

gospodarczej.
2.

W przypadku
charakter.

prowadzenia

Pracownik

zmiany charakteru
3.

Pracownik

działalności

ten jest również obowiązany

prowadzonej

samorządowy,

jednostki,

gospodarczej

działalności

o którym

w której jest zatrudniony,

W przypadku

niezłożenia

na pracownika

składać odrębne oświadczenia

mowa w ust. l, jest obowiązany
oświadczenie

o prowadzeniu

gospodarczej

w terminie oświadczenia

samorządowego,

określić jej
w przypadku

gospodarczej.

w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności
4.

pracownik jest obowiązany

złożyć kierownikowi

działalności

gospodarczej,

lub zmiany jej charakteru.

o prowadzeniu

działalności

gospodarczej

o którym mowa w ust. l, jest nakładana kara upomnienia

albo

nagany. Przepisy art. 109 § 2 i art. 110-113 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.
5.

Podanie

nieprawdy

gospodarczej
oraz uprzedzona
nieprawdy

lub zatajenie

prawdy

działalności

karnej na podstawie 233 § l Kodeksu karnego za podanie

(y) o odpowiedzialności

lub zatajenie prawdy - oświadczam,
gospodarczą

o prowadzeniu

na podstawie alt. 233 § l Kodeksu karnego."

powoduje odpowiedzialność

l. Prowadzę działalność

w oświadczeniu

co następuje:

o charakterze

.

*
2. Nie prowadzę działalności
także nie zarządzam
prowadzeniu

taką działalnością

takiej działalności.

3. W dniu
gospodarczej

gospodarczej

na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a

i nie jestem przedstawicielem

z

zmiany w charakterze

na
,

zaprzestałam/cm

prowadzonej
"

prowadzenia

działalności

działalności

*
gospodarczej

*

o charakterze

(podpis składającego
*zaznaczyć

w

*
dokonałam/em

4. Z dniem

lub pełnomocnikiem

właściwe

oświadczenie)

