
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 
 

 1. Imię (imiona) i nazwisko .............................................................................................................. 
 
 2. Imiona rodziców ........................................................................................................................... 
  
 3. Data urodzenia .............................................................................................................................. 
 
4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ......................................................................... 

 
    ........................................................................................................................................................ 
  
 5. Wykształcenie ............................................................................................................................... 
                                                                    (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 
 

    ........................................................................................................................................................ 
 
    ........................................................................................................................................................ 
                                                      (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł  zawodowy, tytuł naukowy) 
 

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ....................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                      (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

 
 
7.Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym. 

 

Uwaga: pracodawca ma prawo żądać udokumentowania wyżej wskazanych danych osobowych od 

osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

           
                           
  .........................................                                   ..........................................................................      
       (miejscowość i data)                                                                  (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)    
                                                                            
 
         



 

OŚWIADCZENIA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STANOWISKA URZĘDNICZE 

 
.....................................................                               .................................................... 
        (imię i nazwisko)                                                                            (miejscowość, data) 
 
 
 
 
Oświadczam, że *............................................ skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

(zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.) 

 
 

..................................................................                                                                                             
(podpis)    

 
Oświadczam, że **............................................ pełną zdolność do czynności prawnych. (zgodnie z art. 

6 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.) 

 

 

..................................................................                                                                                                 
(podpis) 

 
Oświadczam, że ***............................................ z pełni praw publicznych. (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 

ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.) 

 
 

..................................................................                                                                                                 
(podpis) 

 
 

Oświadczam, że *............................................ karany/a zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. 

 
 

..................................................................                                                                                                 
(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 

* należy wpisać odpowiednie zwroty: 

- byłam/byłem 

- nie byłam/ nie byłem 

** posiadam/ nie posiadam 

***korzystam/ nie korzystam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW  

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STANOWISKO URZĘDNICZE O WYRAŻENIU ZGODY NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

.......................................                                                  …….....................................        
(imię i nazwisko)                                                                                          (miejscowość, data) 
 

 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla celów 

prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku procesu naboru na stanowisko  

Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku. 

2. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że 

mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

3. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż mam prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 
 
 
 
 

...............................................            
(podpis) 

 
 
 
 
 
 


