
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ 

 O ZATRUDNIENIE W ………………………………………. 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko ...................................................................................................... 

2. Data urodzenia....................................................................................................................... 

3. Obywatelstwo........................................................................................................................ 

4. Dane kontaktowe (adres korespondencyjny/numer telefonu/adres e mail) 

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

5. Wykształcenie........................................................................................................................

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

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

  (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

 

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

6. Wykształcenie uzupełniające 

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

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

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

  (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 

 

7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

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

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

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

   (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

 

8. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania 

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

  ................................................................................................................................................... 
  (np. prawo jazdy, obsługa komputera) 

 

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

10. Oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się z informacjami dot. przetwarzania 

danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko 

……………………………………………………….. w ………………………………… . 

 

 

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



II. Oswiadczenie 0 posiadanym obywateistwie 

Miejscowosc ....... . data .. ....... ... .. ........ .... .... ...... . 

Imi~ i nazwisko 

Adres 

OSWIADCZEN1E 

Ja nizej podpisany/a oswiadczam, ze jestem obywatelem ................. . 
i ukonczylem(am) 18 rok Zycia. 

. (czytelny podpis - imi~ i nazwisko) 



III. 	 Oswiadczenie 0 pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych, 0 korzystaniu 
z peJni praw publicznych i 0 niekaralnosci za przest~pstwo popeJnione 
umyslnie scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przest~pstwo 

skarbowe 

(miejscowosc i data) 

(nazwisko i imi~) 

(adres zamieszkania) 

(numer PESEL) 

OSWIADCZENIE 

Ja nizej podpisany(a) oswiadczam, ze: 

1) 	 korzystam z pefni praw publicznych i posiadam pefnq zdolnosc do czynnosci 
prawnych . 

2) 	 nie bytem(am) karany(a) za przest~pstwo popetnione umyslnie scigane 
z oskarzenia publicznego lub umyslne przest~pstwo skarbowe, 

Niniejsze oswiadczenie sktadam pouczony(a) 0 odpowiedzialnosci karnej z art. 233 
§ 1 kodeksu karnego - "Kto sktadajqc zeznanie majqce stuzyc za dow6d w 
post~powaniu sqdowym lub innym post~powaniu prowadzonym na podstawie 
ustawy, zeznaje nieprawd~ lub zataja prawd~, podlega karze pozbawienia wolnosci 
do lat 3" - (Oz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze. zm.). 

(czytelny pod pis - imi~ i nazwisko) 



IV. Oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie  danych osobowych 

 

 

 

Imię i nazwisko                                                     miejscowość, data 

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

    

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie   

moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych w Urzędzie Gminy 

Sochocin – Wójta Gminy Sochocin w celu przeprowadzenia procedur związanych z naborem 

na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.” 

 

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

       (data i czytelny podpis) 

 


