ZARZl\DZENIE Nr 66/2015
WOITA GMINY SOCHOCIN
z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracownik6w na wolne stanowiska urz~dnicze,
w tym na kierownicze stanowiska urz~dnicze w Urz~dzie Gminy Sochocin oraz na wolne
urz~dnicze stanowiska kierownik6w jednostek organizacyjnych Gminy Sochocin
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
0 pracownikach
samorzCldowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ) w zwiClzku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia
8 marc a 1990 r. 0 samorzCldzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarzCldza siy, co
nastypuje:

§1. Ustala siy "regulamin naboru kandydat6w na wolne stanowiska urzydnicze, w tym na
kierownicze stanowiska urzydnicze w Urzydzie Gminy Sochocin" stanowiClcy zalClcznik do
zarzCldzenia.
§2. Regulamin, 0 kt6rym mowa w § 1 rna zastosowanie do naboru na wolne stanowiska
urzydnicze kierownik6w gminnych jednostek i zaklad6w budzetowych, 0 ile odrybne przepisy
nie stanowiCl inaczej.

§3. Traci moc zarzCldzenie Nr 5/2009 ·W6jta Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracownik6w na wolne stanowiska urzydnicze, w tym
na kierownicze stanowiska urzydnicze w Urzydzie Gminy Sochocin oraz zarzCldzenie Nr
4112009 W6jta Gminy Sochocin z dnia 31 grudnia 2009r., zarzCldzenie Nr 59/2011 W6jta
gminy Sochocin z dnia 15 wrzesnia 2011 r., zarzCldzenie Nr 23/2012 W6jta Gminy Sochocin
z dnia 23 kwietnia 2012 r., zarzCldzenie Nr 38/2014 W6jta Gminy z Sochocin z dnia 28
kwietnia 2014 r. i zarzCldzenie Nr 42/2014 W6jta Gmin z Sochocin z dnia 2 czerwca 2014 r.
§4.Wykonanie zarzCldzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy.
§ 5. ZarzCldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

W6 ~1I
Andrzej '4~FoWSki
Sporzl)dzil :

Zal~cznik

do

Zarz~dzenia

Nr 66/2015

W6jta Gminy Sochocin
z dnia 22 paidziernika 2015

REGULAMIN NABORU
NA WOLNE ST ANOWISKA URZJi;DNICZE,
W TYM NA KIEROWNICZE ST ANOWISKA URZE;DNICZE
W URZE;DZIE GMINY SOCHOCIN

Celem regulaminu jest ustalenie zasad naboru na wolne stanowiska urzydnicze, w tym na
kierownicze stanowiska urzydnicze w Urzydzie Gminy Sochocin oraz na wolne urzydnicze
stanowiska kierownikow jednostek organizacyjnych Gminy Sochocin.
Nabor na wolne stanowiska urzydnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzydnicze jest
otwarty i konkurencyjny.
Wolne stanowisko urzydnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzydnicze jest to
stanowisko, na ktore nie zostal przeniesiony pracownik samorz<).dowy zatrudniony na
stanowisku urzydniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzydniczym, posiadaj<).cy
kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie zostal przeprowadzony nabor na to
stanowisko, albo na ktorym mimo przeprowadzonego naboru nie zostal zatrudniony
pracownik.

Rozdzial I
Zakres regulaminu naboru na wolne stanowiska
stanowiska

urz~dnicze

w

Urz~dzie

urz~dnicze,

w tym kierownicze

Gminy Sochocin

§ 1. 1. Regulamin okresla zasady naboru na wolne stanowiska urzydnicze, w

tym

kierownicze stanowiska urzydnicze z wyl<).czeniem doradcow i asystentow, stanowisk
pomocniczych, obslugi, pracownikow zatrudnianych w ramach robot publicznych i prac
interwencyjnych.
2. IIekroe w niniejszym regulaminie jest mowa
1) ustawie

0

0:

pracownikach samorz<j.dowych - nalezy przez to rozumiee ustawy z dnia

21 listopada 2008 roku 0 pracownikach samorzqdowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)
2) W6jcie Gminy - naleZy przez to rozumiec W6jta Gminy Sochocin;
3) Urzydzie Gminy - nalezy przez to rozumiec Urzqd Gminy Sochocin;
4) Sekretarzu Gminy - nalezy przez to rozumiec Sekretarza Gminy Sochocin;
5) Kierowniku Wydzialu - nalezy przez to rozumiec kierownik6w kom6rek organizacyjnych

Urzydu Gminy Sochocin;
6) wydziale - nalezy przez to rozumiec kom6rki orgamzacYJne Urzydu Gminy Sochocin;

7) wolnym stanowisku pracy - nalezy przez to rozumiec wolne stanowiska urzydnicze w tym

kierownicze stanowiska urzydnicze oraz

w01ne

urzydnicze stanowiska kierownik6w

jednostek organizacyjnych Gminy Sochocin;
8) regulaminie - naleZy przez to rozumiec regulamin naboru kandydat6w na wolne

stanowiska urzydnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzydnicze w Urzydzie Gminy
Sochocin;
9) komisji - nalezy przez to rozumiec komisjy rekrutacyjnq powolanq do przeprowadzenia

naboru;
10) bip -Ie - nalezy przez to rozumiec biuletyn inforrnacji publicznej Urzydu Gminy

Sochocin.

§ 2. Naboru na wolne stanowiska pracy nie przeprowadza siy w przypadku:
1) przeniesienia pracownika samorzqdowego zatrudnionego na stanowisku urzydniczym,

w tym kierowniczym stanowisku urzydniczym na inne stanowisko pracy tej samej jednostki
na podstawie porozumienia;
2) przeniesienia pracownika samorzqdowego zatrudnionego na stanowisku urzydniczym,

w tym kierowniczym stanowisku urzydniczym w innej jednostce na podstawie porozumienia;
3) awansu wewnytrznego;

4) powierzenia pracownikowi samorz<j-dowemu zatrudnionemu na stanowisku urzydniczym,
w tym kierowniczym stanowisku urzydniczym innej pracy na okres do 3 miesiycy w roku
kal endarzowym;

5) zatrudnienia osoby na zastypstwo z zwi<j-zku z usprawiedliwion<j- nieobecnosci<j- pracownika
samorz<j-dowego.

§ 3. 1. Decyzjy
w oparclu

0

rozpOCZyCIU procedury

0

rekrutacyjnej

podejmuje

W6jt Gminy,

informacje przekazane przez Kierownika Wydzialu, w kt6rym

wystypuje

o wakuj<j-ce stanowisko.

2. Informacja,

0

kt6rej mowa w ust. 1 powlnna bye przekazana

z wyprzedzeniem

pozwalaj<j-cym na unikniycie zakl6cen w funkcjonowaniu danej kom6rki organizacyjnej.

3. Wraz z informacj<j-,

0

kt6rej mowa w ust. 1

Kierownik Wydzialu obowi<j-zany jest

przedstawie opis stanowiska pracy.

4. Po podjyciu decyzji przez W6jta Gminy Sekretarz Gminy rozpoczyna procedury
naboru na wolne stanowisko pracy.

5.W6jt Gminy moze uniewaZnie nab6r bez podania przyczyny.

6. W przypadku uniewaZnienia naboru, zlozone dokurnenty S<j- wydawane ich nadawcom

Rozdzial II
Powolanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 4.1. Komisjy kaZdorazowo powoluje W6jt Gminy w drodze zarZ<j-dzenia.

2. Komisja

przeprowadza nab6r zgodnie z niniejszym regulaminem

dziaia do czasu

zakonczenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

§ 5. 1. W skI ad Komisji

wchodz<j- co najrnniej 3 osoby wyznaczone przez W6jta Gminy

sposr6d pracownik6w Urzydu Gminy.

2. Powolujac komisjy

wyznacza siy jednoczesnie

przewodnicz~cego

komisji, ktory

organizuje pracy i przewodniczy na posiedzeniach komisji oraz sekretarza komisji.
3. Prace komisji prowadzone sCj., jezeli w posiedzeniu bierze udzial co najmniej polowa jej
skladu.
4. Wojt Gminy moze bye czlonkiem komisji.
5. Wojt Gminy moze uczestniczye w pracach komisji oraz we wszystkich etapach naboru.
6. Z prac komisj i sporz~dza siy protokoly.

Rozdzial III
Etapy naboru
"

§ 6. Nabor na wolne stanowisko pracy sklada siy z nastypuj~cych etapow :
1) ogloszenie 0 naborze na wolne stanowisko pracy;
2) skladanie dokumentow aplikacyjnych;
3) selekcja wstypna kandydatow - analiza dokumentow aplikacyjnych;
4) ustalenie listy kandydatow, ktorzy

spelniaj~

wymagania formalne;

5) selekcja koncowa kandydatow:
a) test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna albo rozmowa kwalifikacyjna;
6)

sporz~dzenie

protokolu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy;

7) ogloszenie wynikow naboru;
8) podjycie decyzji

0 nawi~zaniu

stosunku pracy z osob~ wylonionCj. w drodze naboru.

Rozdzial IV
Ogloszenie

§ 7. Ogloszenie

0

0

naborze na wolne stanowisko pracy

naborze na wolne stanowisko pracy umieszcza siy w bip oraz na tablicy

informacyjnej w siedzibie Urzydu Gminy.

§ 8. UpowszechniajCj.c informacjy
stanowiska,

0

0

wolnych stanowiskach pracy, nalezy wskazae

ktore poza obywatelami polskimi

mog~

ubiegae siy obywatele Unii

Europejskiej oraz obywatele innych panstw, ktorym na podstawie umow miydzynarodowych
lub przepisow prawa wspolnotowego przysluguje prawo do zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9. 1. Ogloszenie, 0 kt6rym mowa w § 7 moze bye umieszczane i udostypniane dodatkowo:
1) w prasie;
2) w urzydach pracy;
3) na urzydowych tablicach informacyjnych.

2.0gloszenie , 0 kt6rym mowa w ust. 1 powinno zawierae:
1) nazwy i adres jednostki;
2) okreslenie stanowiska pracy;
3)okreslenie wymagaiJ. zwiqzanych ze stanowiskiem pracy

zgodnie z opisem dane go

stanowiska, ze wskazaniem, kt6re z nich S,! niezbydne, a kt6re dodatkowe;
4) wskazanie zakresu zadan wykonywanych na stanowisku;
5) informacjy

0

warunkach pracy na danym stanowisku;

6) informacjy czy w miesiC}cu poprzedzajC}cym

daty upublicznienie ogloszenia wskainik

zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis6w

0

rehabilitacji

zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych wynosi co najrnniej 6%;
7) wskazanie wymaganych dokument6w;
8) okreslenie terminu i miejsca skladania dokument6w.

3. Ogloszenie moze zawierac inne dodatkowe informacje dotyczC}ce naboru i stanowiska
pracy.

4. Termin do skladania dokument6w aplikacyjnych okreSlony w ogloszeniu

0

naborze, nie

moze bye kr6tszy niz 10 dni od dnia opublikowania tego ogloszenia w bip Urzydu Gminy
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzydu Gminy Sochocin.

5. Wz6r ogloszenia stanowi zalC}cznik nr 1 do regulaminu.
Rozdzial V
Przyjrnowanie dokurnent6w aplikacyjnych

§ 10. Po ogloszeniu umieszczonym w bip i na tablicy ogloszen Urzydu Gminy nastypuje
przyjmowanie dokument6w aplikacyjnych od kandydat6w zainteresowanych prac,! na
wolnym stanowisku pracy w Urzydzie Gminy .

§ 11. l.Wymagane dokumenty aplikacyjne to:
1) list rnotywacyjny;

2) zyciorys - curriculum vitae, z przebiegiern nauki i pracy zawodowej;
3) kopie swiadectw pracy;
4) kopie dyplornow potwierdzaj~cych wyrnagane wyksztalcenie;
5) kopie irmych

dokurnentow

potwierdzaj~cych

doswiadczenie zawodowe, posiadane

kwalifikacje;
6) kwestionariusz osobowy dla osoby

ubiegaj~cej

siy 0 zatrudnienie;

7) pisernne oswiadczenie 0 posiadanym obywatelstwie;
8) pisernne oswiadczenie

0

pelnej zdolnosci do czyrmosci prawnych,

korzystaniu w pelni

z praw pubJicznych i 0 niekaralnosci za przestypstwa popelnione umyslnie;
9) podpisane pisernne oswiadczenie

0

wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji zgodnie z

ustaw~

z dnia 29 sierpnia 1997r.

0

ochronie danych osobowych

2.Kopie dokurnentow,
wlasnyrn podpisern z

0

ktorych rnowa w § 11 ust. 1 pkt 3-5 wirmy bye

klauzul~

"za zgodnose z oryginalern" oraz

3.Dokumenty aplikacyjne skladane przez osoby

ubiegaj~ce

przyjrnowane tylko po umieszczeniu ogloszenia

0

uwierzytelnione

dat~.

siy

0

zatrudnienie

rnog~

bye

organizowanyrn naborze na wolne

stanowisko pracy i tylko w formie piserrmej.

Rozdzial VI
Selekcja wstftpna kandydat6w - analiza dokument6w aplikacyjnych

§ 12. 1. Wstypnej selekcji -analizy dokurnentow dokonuje kornisja.
2.Analiza dokurnentow polega na zapoznaniu siy przez kornisjy z
nadeslan~

przez kandydatow.

dokumentacj~ aplikacyjn~

3.Celem analizy

dokumentacji

aplikacyjnej jest por6wnanie

danych,

zawartych w

dokumentacji z wymaganiami formalnymi okreSlonymi w ogloszeniu oraz ustalenie listy
kandydat6w

spelniaj~cych

4.Wynikiem

analizy

wymagania formalne.

dokumentacji

aplikacyjnej jest wstypne

okreslenie mozliwosci

zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku pracy.

§ 13. Po dokonaniu
zaprasza Sly

wstypnej selekcji

na rozmowy

kandydat6w

kwalifikacyjn~

spelniaj~cych

wymagania formalne

telefonicznie, a jezeli nie rna

mozliwosci

zawiadomienia telefonicznego - listownie.

Rozdzial VII
Selekcja koncowa kandydatow

§ 14. 1. Selekcja kOllcowa moze bye przeprowadzona w jednej z form :
l)testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej;
2)rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Wyboru formy selekcji koncowej dokonuje komisja oraz przygotowuje niezbydne

dokumenty.

§ 15. 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest

nawl~zanle

bezposredniego kontaktu

z kandydat.em i weryfikacja informacji zawartych w dokumentacji .

2. Rozmowa kwalifikacyjna rna na celu r6wniez zbadae:
1)

posiadan~

wiedzy na temat jednostki

samorz~du

terytorialnego, w kt6rej kandydat ubiega

siy 0 stanowisko;

2)

obowi~zki

i zakres odpowiedzialnosci na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez

kandydata;
3) cele zawodowe kandydata.

3.Rozmowy kwalifikacyjn~ przeprowadza komisja.

4. Kazdy z czlonk6w komisji przygotowuje dwa pytania.

5. KaZdy czlonek komisji podczas rozmowy kwalifikacyjnej przyznaje kandydatowi punkty
w skali od 0 do 1O.

6.

Celem

testu

kwalifikacyjnego jest

zbadanie

wiedzy

i

umiejytnosci

kandydata

gwarantuj(j.cych prawidlowe wykonywanie obowi(j.zk6w sluzbowych.

7. Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny wypelnionego testu kwalifikacyjnego w skali od 0
do 10.
Rozdzial VIII
Ogloszenie wynikow

§ 16. 1. W toku naboru komisja wylania nie wiycej niz piyciu najlepszych kandydat6w,
spelniaj(j.cych w najwiykszym stopniu wymagania niezbydne oraz wymagania dodatkowe.

2.Komisja wybiera tych kandydat6w, kt6rzy w selekcji koncowej, uzyskali najwyzsz(j.liczby
punkt6w,jednak nie mniej niz 50% mozliwych do uzyskania punkt6w.

3.Jezeli w Urzydzie Gminy wska±nik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych jest nizszy niz
6% pierwszenstwo w zatrudnieniu na stanowiskach pracy, z wyl(j.czeniem kierowniczych
stanowisk pracy, przysluguje kandydatowi niepelnosprawnemu,

0

ile znajdzie siy w grome

os6b wymienionych w ust. 1.

4.Wyniki naboru komisja przedstawia W6jtowi Gminy

w celu zatrudnienia wybranego

kandydata.
Rozdzial IX
Sporz~dzenie

protokolu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

§ 17. 1. Po zakonczeniu procedury naboru sekretarz Komisji sporz(j.dza protok6t

2. Protoko! zawiera w szczegolnosci:

1) okreslenie stanowiska, na ktore byl prowadzony nabor, liczby kandydatow oraz imiona,

nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego nie wiycej
niz piyciu najlepszych kandydatow wraz ze wskazaniem kandydatow niepelnosprawnych
o ile do przeprowadzonego naboru stosuje siy art. 13a ust. 2

ustawy

0

pracownikach

samorz~dowych;

2) liczby nades!anych ofert na stanowisko, w tym liczby ofert

spe!niaj~cych

wymagania

formalne;
3) informacjy 0 zastosowanych metodach i technikach naboru,
4) uzasadnienie dokonanego wyboru;
5) sk!ad komisji przeprowadzaj~cej nabor;
6) wzor protoko!u stanowi za!~cznik Nr 2 do regulaminu.

Rozdzial X
Informacja

0

wynikach naboru

§ 18. 1. Niezw!ocznie po przeprowadzonym naborze informacje

0

jego wynikach

umieszcza siy na tablicy informacyjnej Urzydu Gminy oraz w bip przez okres co n£timniej
3 miesiycy.

2. Informacja, 0 kt6rej mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwy i adres jednostki;

2) okreslenie stanowiska pracy;
3) imiy i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu

przepisow Kodeksu cywilnego;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo me rozstrzygniycia naboru na

stanowisko ..

5) lezeli stosunek pracy osoby wy!onionej w drodze naboru usta! w ci~gu 3 miesiycy od

dnia

nawi~zania

stosunku pracy, mozliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku

kolejnej osoby sposr6d najlepszych kandydatow wymienionych w protokole tego
naboru. Przepisy pkt. 1, 2 i 3 stosuje siy odpowiednio.
6) Wz6r informacji stano wi

za!~cznik

nr 3 do regulaminu.

Rozdzial XI
Sposob post'rpowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 19. Dokumenty aplikacyjne kandydata, kt6ry zostanie wyloniony w procesie rekrutacji
zostanq dolqczone do jego akt osobowych.

§ 20. Pozostale dokumenty aplikacyjne bydq przechowywane w Urzydzie Gminy zgodnie z
instrukcjq kancelaryjnq.

§ 21. Wzory dokument6w aplikacyjnych stanowi zalqcznik nr 4.

Zal.!cznik nr 1do Regulaminu
W6jt Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 909-110 Sochocin
tel: 23661 8001,236616013,236618025 fax: 23 661 8055,
e-mail: gmina@sochocin.pl
www.sochocin.pl

o

OGLOSZENIE
NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZE;DNICZE w

Nazwa i adres
jednostki
Wolne
stanowisko
Kom6rka
organizacyjna
Data ogloszenia
naboru
Termin
skladania
dokument6w
Miejsce
skladania
dokument6w
Ilose etat6w
Wymiar czasu
pracy
Wymagania
zwi'tZane ze
stanowiskiem
Zakres zadan na
stanowisku
Informacja
o warunkach
pracy
Dodatkowe
informacje
Wymagane
dokumenty
Uwagi

Urz~dzie

Gminy Sochocin

Urz'!d Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9

Zalqcznik Nr 2 do Regulaminu

PROTOKOL
Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

nazwa stanowiska pracy
Inforrnacja dotyczqca miejsca, terrninu oraz os6b uczestniczqcych przy sporzqdzaniu
protokolu.
1. W wyniku ogloszenia

0

naborze na ww. stanowisko pracy

oferty przeslalo .........

kandydat6w: ...... , wymagania forrnalne spelnialo: (imiona i nazwisko, miejsce
zamieszkania)

2. Zastosowano nastypujqce metody i techniki naboru:
3. Najlepsi kandydaci (imiona i nazwisko, miejsce zamieszkania) ( do 5 kandydat6w):

4.Najwyzsza liczby punkt6w w wyniku naboru uzyskal(a): (imiy i nazwisko, miejsce
zamieszkania)

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru:
6. Sklad Komisji przeprowadzajqcej nab6r:

Protok61 sporzqdzila:

IData, imi? i nanvisko pracownika/

Podpisy czlonkow Komisji:

Zatwierdzil:.

Ipodpis i piecz?c Wajta I

Zalqcznik Nr 3 do Regulaminu

INFORMACJA 0 WYNlKACH NABORU

nazwa stanowiska pracy

Inforrnujemy, ze w wyniku zakonczenia procedury naboru na ww. stanowisko zostalla
wybrany/a Panli ... .. ....... .. ......................... ...................... zamieszkaly/a ....................... .

lmir; i nazwisko

miejsce zamieszkania

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Idata, podpisy czlonk6w komisjil

Zal~cznik ill

I.

4 do Regulaminu

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJ1\CEJ SU; 0
ZATRUDNIENIE

1. Imi-r (imiona) i nazwisko ........ ... .......................... ..... .......... ................................. ........ .. .. .... .
2. Imiona rodzicow ...... ................... .. ............. .. .. .... .. .. ..... ... .......... ..... ...... ............................. .....
3. Data urodzenia ..................... .. .... ........................ .. ........ ...... .... ,........ ....................... .. ...... ..... .
4. Obywatelstwo ......... ................................. '" .............. ......... .. ....... ... ........ ......... .... ................. .
5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ............. ...... .......... .... .... .. .................... ..

6. Wyksztalcenie ................................................................... .. ...... ....................................... .... .
(nazwa szkoly i rok jej ukonczenia)

(zaw6d, specjalnosc, stopien naukowy, tytul zawodowy, tytul naukowy)

7. Wyksztalcenie

uzupelniaj~ce

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

(kursy, studia podyplo mowe, data ukOIlczenia nauki lub data rozpoczycia nauki w przypadku jej trwania)

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

to

(wskazac okresy zatrudnienia u koJejnych pracodawcow oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiej-rtnosci, zainteresowania

(np. stopien znajomosci j~zy kow obcych, prawo jazdy, obsluga komputera)

10. Oswiadczam, :ie dane zawarte w pkt 1 - 3

s~

zgodne z dowodem osobistym

seria ....... ..... ......... nr ..... '" .............. wydanym przez ... ..... ........ ...... ... ... ........ ..... ......... ............ .
lub innym dowodem to:isamosci .. ........................... ....... .. ....................... '" ...... .. ...... ......... ....... .

( data i wlasnorcrczny podpis - imicr i nazwisko

II.

Oswiadczenie 0 posiadanym obywateistwie

Miejscowosc ....... . data .. ....... ... .. ........ .... .... ...... .
Imi~

i nazwisko
Adres

OSWIADCZEN1E
Ja nizej podpisany/a oswiadczam, ze jestem obywatelem ................. .
i ukonczylem(am) 18 rok Zycia.

. (czytelny podpis -

imi~

i nazwisko)

III.

Oswiadczenie 0 pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych, 0 korzystaniu
z peJni praw publicznych i 0 niekaralnosci za przest~pstwo popeJnione
umyslnie scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przest~pstwo
skarbowe

(miejscowosc i data)

(nazwisko i

imi~)

(adres zamieszkania)
(numer PESEL)

OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany(a) oswiadczam, ze:
1) korzystam z pefni praw publicznych i posiadam pefnq zdolnosc do czynnosci
prawnych .
2) nie bytem(am) karany(a) za przest~pstwo popetnione umyslnie scigane
z oskarzenia publicznego lub umyslne przest~pstwo skarbowe,

Niniejsze oswiadczenie sktadam pouczony(a) 0 odpowiedzialnosci karnej z art. 233
§ 1 kodeksu karnego - "Kto sktadajqc zeznanie majqce stuzyc za dow6d w
post~powaniu sqdowym lub innym post~powaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawd~ lub zataja prawd~, podlega karze pozbawienia wolnosci
do lat 3" - (Oz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze. zm.).

(czytelny pod pis -

imi~

i nazwisko)

IV.

Oswiadczenie

0

wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Miejscowosc, .

data

Imiy nazwisko
Adres

OSWIADCZENJE
Ja nizej podpisana oswiadczam, ze wyrazam zgod y na przetwarzanie moich danych
osobowych
zawartych
w
ofercie
dla
potrzeb
rekrutacji
na
stanowisko
........................................................... zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182 ze zm.)

. (czytelny pod pis-

imi~

i nazwisko)

