KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STAŻ W
STAROSTWIE POWIATOWYM W MYSZKOWIE
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)
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
7. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1-4 są zgodne z dowodem osobistym
seria..........nr...................wydanym przez................................................................lub
innym dowodem tożsamości ….....................................................................................
OŚWIADCZENIA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STANOWISKA
STAŻOWE W STAROSTWIE POWIATOWYM W MYSZKOWIE
1. Ubiegam się o stanowisko stażowe w:
…..................................................................................................................................
(wpisać nazwę wydziału)

2. Oświadczam, że pozostaję w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie.
........................................................
(podpis osoby ubiegającej się o staż)

3. 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. – t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.
1202 z późn. zm.).
..........................................................
(podpis osoby ubiegającej się o staż)

4. 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.- t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.).
...........................................................
(podpis osoby ubiegającej się o staż)

5. Oświadczam, że ***............................................ z pełni praw publicznych. (zgodnie
z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008
r.- t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.).
...........................................................
podpis osoby ubiegającej się o staż)

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
Nr 2135 z późn. zm.)
...........................................................
(podpis osoby ubiegającej się o staż)

należy wpisać odpowiednie zwroty:
* byłam/byłem / nie byłam/nie byłem
** posiadam / nie posiadam
*** korzystam / nie korzystam

