
Oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na stanowisko urzędnicze                
w tym urzędnicze kierownicze. 

imię i nazwisko (do wypełnienia) ………………………………………..…..… 
 

miejscowość, data (do wypełnienia)……………………………………..……….. 

Oświadczenia 

I. Oświadczam, że1............................................ pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U.  
2019 r. poz. 1282). 

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

podpis 

II. Oświadczam, że2...................................... 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                             
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. 2019 r. 
poz. 1282). 

........................................................................... 
podpis 

III. Oświadczam, że cieszę się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 
3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                       
(t.j.: Dz. U. 2019 r. poz. 1282). 

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

podpis 

IV. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Mazowieckie Biuro Planowania 
Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, w tym adresu 
e-mail, numeru telefonu do kontaktu oraz danych dotyczących 
niepełnosprawności (orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności – o ile 
zostało złożone3) w celu przeprowadzenia procesu naboru. 
 
 

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

podpis 

1 Należy wpisać odpowiednie zwroty: posiadam/nie posiadam 

2 Należy wpisać odpowiednie zwroty: byłam/byłem lub nie byłam/nie byłem 

3 nie dotyczy kierowniczych stanowisk urzędniczych 

*niepotrzebne skreślić 
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