
  

____________________________ 

     / imię i nazwisko / 

 

 

 

       PAN  

       PROKURATOR OKRĘGOWY 

       W   ELBLĄGU 

 

 

 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO KONKURSU 

 

 

  Uprzejmie proszę o dopuszczenie mnie do konkursu na stanowisko audytora 

wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu. 

 

 

 

……………………………..    ………………………………. 
                  (data)                                     (podpis)  

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 

Ja niżej podpisany(a)  ……………………………………………………………... 
       (imię i nazwisko) 

legitymujący(a) się dowodem osobistym …………………………………………… 

wydanym przez          …………………………………………………………...... 

 

świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego 

przewidującego karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 za składanie fałszywych 

zeznań 

 

o ś w i a d c z a m,   że: 

 

− Posiadam obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, 

którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa 

wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

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

 

− Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.  

 

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

 

− Nie jest prowadzone przeciwko mojej osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

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

 

− Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

publicznych. 

 

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

     

− Posiadam nieposzlakowaną opinię.  

 

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



KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 
DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

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

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

3. Wykształcenie (podanie informacji w zakresie wykraczającym poza dane niezbędne do ubiegania się o pracę na stanowisku 

objętym konkursem jest nieobowiązkowe) 
 
……………………………………………………………………………………………………………….… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………..... 
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

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

4. Wykształcenie uzupełniające (podanie informacji w zakresie wykraczającym poza dane niezbędne do ubiegania się o pracę 

na stanowisku objętym konkursem jest nieobowiązkowe) 
 
…………………………………………....………………………………………………………….………… 

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

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

……………..…………………………………………………………………………………………...……… 
(kursy, studia dyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 

5. Przebieg zatrudnienia (podanie informacji w zakresie wykraczającym poza dane niezbędne do ubiegania się o pracę na 

stanowisku objętym konkursem jest nieobowiązkowe) 
 

 
6. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (podanie informacji w zakresie wykraczającym poza dane 

niezbędne do ubiegania się o pracę na stanowisku objętym konkursem jest nieobowiązkowe)  
……..………………………………………………………………………………………………………...… 

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

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

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

7. Dane kontaktowe (nieobowiązkowe – brak jakichkolwiek danych kontaktowych może utrudnić proces rekrutacyjny) 

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

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

  
 

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

(data)          (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

 

Okres 

Nazwa zakładu pracy Miejsce Stanowisko 
od do 

     

     

     

     

     

     

     



Klauzula informacyjna 

Nabór na stanowiska 

 

_____________________ 

/ data/ 

___________________________ 

/imię i nazwisko/ 

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 

 

Oświadczam, że zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia 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), 

zwanego dalej RODO, zostałam/em* poinformowany o tym, że: 

• Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura 

Okręgowa z siedzibą przy ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13 w Elblągu. tel.: 552394130 

e-mail: poczta@elblag.po.gov.pl  

• Inspektorem ochrony danych jest Anna Krych, e-mail: iod@elblag.po.gov.pl. 

• Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z 

naborem na wolne stanowisko. 

• Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze lub zgoda 

osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust.1 pkt. b, c RODO. 

• Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do 

realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora 

Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz przepisami określającymi 

zasady przechowywania przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy oraz sposób prowadzenia akt osobowych pracownika. 

• Dane osobowe nie podlegają przekazaniu do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

• Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

mailto:poczta@elblag.po.gov.pl
mailto:iod@elblag.po.gov.pl


⎯ Dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub 

usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO; 

⎯ Ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

⎯ Przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO; 

⎯ Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

⎯ Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

• Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest 

dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. 

 

____________________________________ 

/podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie/ 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prokuraturę Okręgową z siedzibą przy 

ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13 w  Elblągu dobrowolnie udostępnionych moich danych 

osobowych, zawartych w przekazanych dokumentach, w celu i zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy/konkursu na stanowisko asystenta 

prokuratora/ naboru na wolne stanowisko asesorskie/ naboru na wolne stanowisko 

prokuratorskie/ naboru na stanowiska pomocnicze oraz stanowiska obsługi technicznej i 

gospodarczej*. 

 

____________________________________ 

/podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie/ 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 
 

 

 

 


