
                                                                                                                                                                                                                                                                                
Załącznik 1 

                                                                                                                                                             do Ogłoszenia o naborze 

 
OŚWIADCZENIA 

 
 
 
Ja, niżej podpisana/-y

 …………………………………………………………………..  
     (imię i nazwisko)  

               

 

oświadczam, co następuje: 

 

1. Posiadam obywatelstwo polskie. 

2. Byłam/-em / nie byłam/-em* karana/-y za przestępstwo popełnione umyślnie  

lub za umyślne przestępstwo skarbowe. 

3. Posiadam / nie posiadam* pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam  

/nie korzystam* z pełni praw publicznych. 

4. Znajduję się / nie znajduję się* w stanie zdrowia pozwalającym mi na podjęcie 

pracy na stanowisku: kierowniczym – Dyrektor Żłobka. 

5. Cieszę się/nie cieszę się* nieposzlakowaną opinią. 

 

 
 
 

……………………………………………..   ………………………………….. 
(miejscowość i data)       (czytelny podpis) 
 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

                                                                                                                                                             do Ogłoszenia o naborze 

 

OŚWIADCZENIA 
 
 
 
Ja, niżej podpisana/-y

 …………………………………………………………………..  

     (imię i nazwisko)  
               

 

oświadczam, co następuje: 

 

1. Figuruję/nie figuruję* w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym. 

2. Daje/ nie daję* rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.  

3. Byłam/-em / nie byłam/-em*, jestem/nie jestem*pozbawiony/a władzy 

rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została/została* mi zawieszona ani 

ograniczona. 

4. Byłam/-em / nie byłam/-em* zobowiązany/a do wypełniania obowiązku 

alimentacyjnego*/ wypełniam/nie wypełniam* obowiązek alimentacyjny (w 

przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu 

wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd).  

 

 

 

……………………………………………                            ………………………………………… 

                       (miejscowość, data)                                  (podpis) 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 



Załącznik 3 

                                                                                                                                                             do Ogłoszenia o naborze 

 

……………………………………… 
  (Imię i nazwisko) 

 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

(adres) 

 

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na udostępnienie i 

przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na 

wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Miejski 

Zespół Żłobków w Lublinie, ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, a także na przetwarzanie 

moich danych osobowych podanych przeze mnie dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych.               

 

Podstawa prawna: art. 221 § 5 oraz art. 221b § 1 Kodeksu pracy. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………                            ………………………………………… 

                       (miejscowość, data)                                  (podpis)  


