
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY 

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

 

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

2. Imiona rodziców .............................................................................................................................. 

3. Data urodzenia………….................................................................................................................. 

4. Obywatelstwo .................................................................................................................................. 

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ……….......…………………………………….   

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

6. Wykształcenie ................................................................................................................................. 

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

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

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

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

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

7. Wykształcenie uzupełniające ......................................................................................................... 

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

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

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

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ....................................................................................... 

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

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

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

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

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

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania 

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

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

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

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) 

10.Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1–3 są zgodne z dowodem osobistym seria ....... nr .......... 

wydanym przez .................................................................... z dnia ……………………………………. 

lub innym dowodem tożsamości ......................................................................................................... 

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

 

...............................................................        
          (miejscowość i data) 

                                                                          ........................................................................  
                                (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 

 
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Techniczne Zakłady Naukowe z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. E.Zawidzkiej 10 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia. 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne a w pozostałym jest dobrowolne.  

 
 

 

 



 
 
……………………………………. 
imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie 

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 

W związku z ubieganiem się – w trybie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                
o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) - o zatrudnienie 
w Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej na stanowisku:     

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

(nazwa stanowiska pracy oraz nazwa komórki organizacyjnej) 

 
oświadczam, że: 

 nie byłem (-am) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane              
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

 posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych, 

 posiadam obywatelstwo*……………………………, 

 w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do niewykonywania zajęć pozostających             
w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będę wykonywał (-a) w ramach obowiązków 
służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz 
zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb rekrutacji obecnej i przyszłej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 

 posiadam nieposzlakowaną opinię. 
 
 
 

                    ……………………………………………. 
                   podpis osoby składającej oświadczenie 

 
 
 
 
…………………………............................. 
     miejsce i data złożenia oświadczenia 

 


