
……………………………………. 
                   (Miejscowość, data) 

……………………………………… 
(Imię i nazwisko) 

………………………………………. 

………………………………………. 
(Adres) 

 

Oświadczenie do celów rekrutacji  

w ramach naboru na wolne stanowisko pracy 

 

Zgodnie z wymogami określonymi w obowiązującej ustawie z dnia 21 listopada 2008r. 
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 530), ustawie z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), ustawy z dnia  
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 289 z późn. zm.) oraz świadomy/a odpowiedzialności karnej  
za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny  
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2345), oświadczam, iż: 

• posiadam obywatelstwo ………...................……….., 

• posiadam znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym  

do wykonywania obowiązków Głównego księgowego. 

• nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  

lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

• nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko 

mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji 

państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów 

lub za przestępstwo skarbowe. 

• nie byłem/am karany/a zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w Urzędach 

organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi. 

• cieszę się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy  

o pracownikach samorządowych. 

• mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 

• posiadam kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku 

Główny księgowy zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych. 

 

 
 

……..………………………… 
          (podpis kandydata)   

 



……………………………………. 
                  (Miejscowość, data) 

……………………………………… 
(Imię i nazwisko) 

………………………………………. 

………………………………………. 
(Adres) 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru  

na wolne stanowisko pracy 

Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informujemy, iż: 
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce. W przypadku 
pytań o swoje dane osobowe mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych, pisząc na adres e-mail: iod@powiat.kielce.pl 

b) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych do celów rekrutacji przez 
Administratora jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2021r. 
poz. 2345) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  
(t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 530); 

c) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu 
pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji w ramach naboru na wolne 
stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach; 

d) podanie przez Państwa innych danych niż wymienionych w art. 221, art. 221a oraz art. 
221b Kodeksu pracy jest dobrowolne; 

e) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia 
procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy w 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Podanie danych osobowych jest 
warunkiem dopuszczenia w procesie rekrutacji; 

f) przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii 
danych, ich usunięcia po okresie nie krótszym niż okres wymagany przepisami prawa z 
tytułu obowiązku archiwizacji; 

g) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych 
osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

h) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu 
rekrutacji, jednak nie dłużej niż okres wymagany z tytułu obowiązku archiwizacji, 
z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo 
przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa; 

i) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie 
przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy 
Administratorem a podmiotem. 

 
 

 
…………………………………………………… 

(podpis) 



KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

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

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

3. Dane kontaktowe ................................................................................................................. 
(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie) 

4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na 
określonym stanowisku) ...................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

............................................................................................................................................... 
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł 

zawodowy, tytuł naukowy) 

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego 
rodzaju lub na określonym stanowisku) ............................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności) 

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy 
określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) .......................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców 
oraz zajmowane stanowiska pracy) 

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów 
szczególnych ......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 

............................. ............................................................ 
      (miejscowość i data)                                                      (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 
 


