Załącznik Nr 5
do Procedury naboru kandydatów
do pracy w Centrum Administracyjnym
Pieczy Zastępczej
oraz zasad pracy Zespołu ds. Naboru

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
I. Dane osobowe
Imię (imiona) i nazwisko:
Data urodzenia:
Miejsce
zamieszkania/miejscowość
(według Kodeksu Cywilnego
np. Łódź)

Adres do korespondencji:
(dobrowolne)
Telefon kontaktowy lub adres
e- mail
II. Wykształcenie
Lata nauki w formacie :
rrrr-mm-dd

od

-

Nazwa szkoły/ Kierunek/ Uzyskany tytuł/ Zawód, specjalność

do

III. Dodatkowe kursy
Termin

Firma/Temat szkolenia

IV. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności i zainteresowania
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

V. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne okresy równorzędne z okresami zatrudnienia
okres
daty w formacie :
rrrr-mm-dd

od

staż w
m-cach

Nazwa i adres
pracodawcy

Stanowisko i zakres obowiązków

Podstawa
zatrudnienia1

do

VI. Weryfikacja podstawy skierowania do służby przygotowawczej
1.

Czy legitymuje się Pan/Pani zaświadczeniem o odbyciu służby przygotowawczej
zakończonej egzaminem, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), zwanej dalej ustawą, złożonym
z wynikiem pozytywnym.

NIE

TAK

- na czas nieokreślony,

NIE

TAK2

- na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy.

NIE

TAK3

Jeśli w pkt 1 udzielono odpowiedzi NIE, to
2.

Czy był/a Pan/Pani zatrudniony u pracodawcy samorządowego, w rozumieniu art. 2
ustawy:

Oświadczam, że podane przeze mnie dane zawarte w pkt I-VI są zgodne z prawdą.

....................................
(miejscowość i data)

.......................................................................
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Obowiązek podania danych zawartych w kwestionariuszu wynika z art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy oraz z art. 6, art. 13 i art. 16 ust. 3 ustawy
o pracownikach samorządowych.
Podanie miejsca zamieszkania/miejscowości wg Kodeksu Cywilnego wynika z art. 14 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakt menadżerski, działalność gospodarcza
Należy przedłożyć dokument dowodzący nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony,
3
Należy przedłożyć dokument dowodzący nawiązanie stosunku pracy na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy.
1
2

Załącznik Nr 6
do Procedury naboru kandydatów
do pracy w Centrum Administracyjnym
Pieczy Zastępczej
oraz zasad pracy Zespołu ds. Naboru

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

……………………………………………………………..…………………...
(miejsce zamieszkania wg Kodeksu cywilnego)

przystępując do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w związku z art. 6 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 r., poz. 1282) i w związku
z postanowieniami zarządzenia Nr
/21 Dyrektora Centrum Administracyjnego Pieczy
Zastępczej z dnia ………………. 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru
kandydatów do pracy w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej oraz zasad pracy Zespołu
ds. Naboru ”.
o ś w i a d c z a m, że:













posiadam obywatelstwo polskie*,
posiadam obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa,
którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej*,
posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
korzystam z pełni praw publicznych,
nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne,
nie byłem/am jak również nie jestem prawomocnie skazany/a za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz zobowiązuję się
wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w
przypadku wyłonienia mojej osoby w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do
zatrudnienia w Centrum,
nie byłem/am jak również nie jestem prawomocnie skazany/a za przestępstwa, o których
mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2020 r., poz. 1175),
nie byłem/am jak również nie jestem karany/a karą zakazu pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1140 ze zm.) *,
charakter wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej jest/był zgodny
z
wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze*
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej moich
danych osobowych w zakresie przekraczającym dane umieszczone w kwestionariuszu dla
osób ubiegających się o zatrudnienie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO (Dz. Urz. UE
4.5.2016);
zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną (art. 13 RODO)

........................................................
/miejscowość, data/ /podpis/
*jeżeli w naborze jest wymagane i dotyczy kandydata, należy kwadrat przekreślić znakiem „x”

