
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE  

W STRAŻY MIEJSKIEJ W KATOWICACH 

 

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO _____________________________________________________ 

 

 

DATA URODZENIA _____________________________________________________________ 

 

 

DANE KONTAKTOWE 
 

telefon ___________________________  
 

adres zamieszkania _______________________________________________________________ 

 

 

WYKSZTAŁCENIE  
 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia / zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 

 

WYKSZTAŁCENIE UZUPEŁNIAJĄCE 
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(studia podyplomowe, kursy, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 

 

 

PRZEBIEG DOTYCHCZASOWEGO ZASTRUDNIENIA 
 

_______-_______   _______________________________________________________________ 

_______-_______   _______________________________________________________________ 

_______-_______   _______________________________________________________________ 

_______-_______   _______________________________________________________________ 

_______-_______   _______________________________________________________________ 

_______-_______   _______________________________________________________________ 

_______-_______   _______________________________________________________________ 
      (okres zatrudnienia)                                                            (nazwa zakładu pracy, stanowisko) 
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Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

w ofercie do naboru KS._____________________ z dnia _____________________ 

na stanowisko urzędnicze - strażnik miejski (aplikant), niezbędnych dla realizacji 

niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych oraz 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 (RODO)  

w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

 

 

_________________ 
           (miejscowość) 

 

_________________ 
                (data) 

 
 

 

 

     _______________________________________________ 
(czytelny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 



OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE  

W STRAŻY MIEJSKIEJ W KATOWICACH 

 

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA _________________________________________________ 

 

W związku z ubieganiem się o stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Katowicach – w trybie 

określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

(Dz.U.2022.0.530 t.j.) oświadczam, że: 

 

 

1.  posiadam /  nie posiadam* pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzystam  
 

/  nie korzystam* z pełni praw publicznych. 

 

 

2.  jestem /  nie jestem* skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

 

3.  posiadam /  nie posiadam* co najmniej średnie wykształcenie. 

 

 

4.  posiadam /  nie posiadam* obywatelstwo polskie. 

 

 

5.  posiadam /  nie posiadam* sprawność pod względem fizycznym i psychicznym. 

 

 

6.  posiadam /  nie posiadam* uregulowany stosunek do służby wojskowej. 

 

 

 

                                              ______________________________ 
                                                                (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
*należy zaznaczyć krzyżykiem odpowiednią odpowiedź 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (RODO) 

informujemy, iż: 

 
Administrator 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Katowicach reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej  

w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Żelaznej 18. Kontakt z administratorem: 
1) listownie: ul. Żelazna 18, 40-851 Katowice, 

2) przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP 
3) poprzez korespondencję e-mail na adres: straz.miejska@katowice.eu 

4) telefonicznie nr tel. 32 4940200 

 
Inspektor Ochrony Danych 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez korespondencję e-mail na adres: iod.straz.miejska@katowice.eu  

lub telefonicznie nr tel. 32-4940265 (podczas nieobecności kontakt telefoniczny z osobą zastępującą Inspektora Ochrony Danych  
nr tel. 32-4940206). 

 

Cel i podstawy przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika  

i zawarcia umowy o pracę. Przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy tj. art. 221 ustawy z dnia 26.06.1974 

r. Kodeks pracy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, przetwarzane są na 
podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zgodę można odwołać tą samą drogą, którą 

została złożona. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych osobowych zwykłych, niewymaganych przepisami prawa jest 

traktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. 
 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana pisemna zgoda na ich 

przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych będą: 
1) w przypadku gdy Pani/Pana kandydatura zostanie wskazana w protokole naboru jako kandydata do zatrudnienia, dane zawarte  

     w skierowaniu na badania wstępne i/lub psychologiczne przekazane zostaną do przychodni medycyny pracy, z którą Administrator    

     podpisał umowę w zakresie świadczenia usług medycznych (art. 229 § 1 Kodeksu pracy, art. 24a ustawy o strażach gminnych), 
2) podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz Miasto Katowice w ramach udostępniania usług serwerów wirtualnych, przestrzeni  

     dyskowej i kont poczty elektronicznej, 

3) informacja o wyniku naboru (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania osób wyłonionych do zatrudnienia) podlega publikacji w Biuletynie  
    Informacji Publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – odbiorcami będą osoby  

    odwiedzające stronę BIP Straży Miejskiej w Katowicach. 

 

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane: 

1) złożone oferty przez 3 miesiące od dnia ogłoszenia wyniku naboru – zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach  
    samorządowych; 

    W przypadku niezakwalifikowania do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru, złożone  

    dokumenty można odebrać osobiście w terminie do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku naboru Po wyżej wymienionym terminie  
    oferta zostanie komisyjnie zniszczona; 

2) dane zawarte w protokole z naboru oraz w protokołach z prac Zespołów Egzaminacyjnych przez okres 5 lat kalendarzowych licząc od  

   dnia 1 stycznia następnego roku po ostatecznym zakończeniu procedury naboru – zgodnie z obowiązującymi w Straży Miejskiej  
   w Katowicach przepisami kancelaryjnymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie  

   archiwalnym i archiwach. 

 
Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo do: 

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

4) usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzania danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  
    z przepisu prawa, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  

    narusza przepisy ochrony danych osobowych. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
Informacja o wymogu podania danych  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest 

niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest całkowicie dobrowolne. 
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Nie będą również przekazywane 

do państw trzecich. 
 

        ________________________      _______________________________________ 
                             (miejscowość i data)                                     (podpis potwierdzający zapoznanie się z klauzulą) 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY 

- DODATKOWA  
 

 

Jeżeli w składanych dokumentach zawarte są jakiekolwiek dane, o których mowa w art. 9 ust. 

1 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 (RODO) tj. szczególne kategorie danych 

osobowych ujawniające: 

 

- pochodzenie rasowe lub etniczne, 

- poglądy polityczne, 

- przekonania religijne lub światopoglądowe, 

- przynależność do związków zawodowych, 

- dane genetyczne, 

- dane biometryczne, 

- dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, 

 

PROSIMY O WYDRUKOWANIE I PODPISANIE ZGODY 

 

 

KLAUZULA ZGODY KANDYDATA DO PRACY NA PRZETWARZANIE 

SZCZEGÓLNYCH KATEGORII DANYCH OSOBOWYCH 
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Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłam/zamieściłem w ofercie do naboru  

KS.________________ z dnia ____________________ dla potrzeb realizacji niniejszego 

procesu rekrutacji. 

 

         

 
              ________________________      _______________________________________ 
                             (miejscowość i data)                                             (podpis potwierdzający wyrażenie zgody) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE  

W STRAŻY MIEJSKIEJ W KATOWICACH  

– STAN ZDROWIA – TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ  

 

 

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że mój stan zdrowia  pozwala /  nie pozwala* na 

przystąpienie do testu sprawności fizycznej, będącego częścią procesu rekrutacji do Straży 

Miejskiej w Katowicach.  
 

 

 

 

        ________________________      _______________________________________ 
                             (miejscowość i data)                                     (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

*należy zaznaczyć krzyżykiem odpowiednią odpowiedź 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUKCJA 

1. DOKUMENTY NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI 

LITERAMI. 

2. W CZĘŚCIACH DOTYCZĄCYCH OŚWIADCZEŃ NALEŻY ZAZNACZYĆ 

PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ . 

3. DOKUMENTY NALEŻY WYDRUKOWAĆ JEDNOSTRONNIE 

4. DOKUMENTY NIEZBĘDNE:  

✓ WYPEŁNIONY I PODPISANY KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA 

OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE W STRAŻY MIEJSKIEJ 

W KATOWICACH, 

✓ WYPEŁNIONE I PODPISANE OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ 

SIĘ O ZATRUDNIENIE W STRAŻY MIEJSKIEJ W KATOWICACH, 

✓ POTWIERDZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z  KLAUZULĄ 

INFORMACYJNĄ DLA KANDYDATA DO PRACY, 

✓ PODPISANE OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ  

O ZATRUDNIENIE W STRAŻY MIEJSKIEJ W KATOWICACH – STAN 

ZDROWIA – TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ. 

✓ PODPISANY LIST MOTYWACYJNY, 

✓ KSEROKOPIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANE 

WYKSZTAŁCENIE MINIMUM ŚREDNIE, 

5. DOKUMENTY DODATKOWE: 

✓ PODPISANA ZGODA KANDYDATA DO PRACY NA PRZETWARZANIE 

SZCZEGÓLNYCH KATEGORII DANYCH OSOBOWYCH, 

✓ KSEROKOPIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANE 

WYKSZTAŁCENIE (WYŻSZE), KURSY, SZKOLENIA, KWALIFIKACJE 

ZAWODOWE, ITD., 

✓ KSEROKOPIE ŚWIADECTW PRACY LUB ZAŚWIADCZENIE 

POTWIERDZAJĄCE DOTYCHCZASOWE ZATRUDNIENIE, 

✓ OSOBY, KTÓRE ZAMIERZAJĄ SKORZYSTAĆ Z UPRAWNIENIA,  

O KTÓRYM MOWA W ART. 13A UST. 2 USTAWY Z DNIA 21 

LISTOPADA 2008 R. O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH SĄ 

OBOWIĄZANE DO ZŁOŻENIA WRAZ Z WW. DOKUMENTAMI KOPII 

DOKUMENTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 13 UST. 2B CYTOWANEJ 

WYŻEJ USTAWY. 


