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Imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że żaden z kandydatów, którzy złożyli swoje oferty do pracy w Archiwum
Państwowym w Zielonej Górze na stanowisko ..........................................................................
nie jest moim małżonkiem, ani osobą pozostającą ze mną w stosunku pokrewieństwa do
drugiego stopnia albo pozostaje wobec mnie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może nastąpić uzasadnione podejrzenie co do mojej bezstronności.

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

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

data

podpis

Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Art. 61[7]. § 1. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej (Są to więc takie relacje
jak między rodzicami i dziećmi, czy między dziadkami i wnukami).
Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej
(nie pochodzą jedni od drugich; chodzi np. o rodzeństwo, cioteczne rodzeństwo, ciotki i siostrzeńców, albo
stryjów i bratanków) .
§ 2. Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo.
Art. 61[8]. § 1. Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka.
Trwa ono mimo ustania małżeństwa. (Przykładem są teściowie, synowe, zięciowie. Relacje te trwają mimo
ustania małżeństwa, a więc także np. po śmierci córki zięć-wdowiec pozostanie nim dla teściów nawet jeżeli
zawrze kolejny związek małżeński i będzie miał kolejnych teściów (kolejnych nowych powinowatych).
§ 2. Linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa.
•

•

Pokrewieństwo wynika z więzów biologicznych. Krewnymi w linii prostej są więc osoby, z których
jedna pochodzi od drugiej. Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których
powstało pokrewieństwo. Są to więc takie relacje jak między rodzicami i dziećmi, czy między
dziadkami i wnukami. Krewni w linii bocznej to osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, lecz nie
są krewnymi w linii prostej (nie pochodzą jedni od drugich). Chodzi np. o rodzeństwo, cioteczne
rodzeństwo, ciotki i siostrzeńców, albo stryjów i bratanków.
Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Przykładem
są teściowie, synowe, zięciowie. Relacje te trwają mimo ustania małżeństwa, a więc także np. po
śmierci córki zięć-wdowiec pozostanie nim dla teściów nawet jeżeli zawrze kolejny związek małżeński
i będzie miał kolejnych teściów (kolejnych nowych powinowatych). Linię i stopień powinowactwa
określa się według linii i stopnia pokrewieństwa. Obowiązujące do połowy czerwca 2009 r. przepisy
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie regulowały wprost kwestii pokrewieństwa, a jedynie zasadę
dotyczącą powinowactwa. Luka była wypełniana przez orzecznictwo.

