
 

Strona 1 z 11 

 

 

Regulamin naboru na wolne stanowisko w  

Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim 

 

ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad przeprowadzania procedury naboru pracowników na wolne 

stanowisko, w oparciu o zasady:  

1) otwartości, polegającej na powszechności, jawności oraz równości ubiegania się o zatrudnienie. 

2) konkurencyjności, umożliwiającej wybór kandydata, który w największym stopniu spełnia warunki 

konieczne do prawidłowego wykonywania pracy.  

2. Otwartość i konkurencyjność naboru stanowi instrument zapewniający optymalny dobór kadry, 

będącej gwarantem realizacji zadań Spółki w sposób profesjonalny, rzetelny i bezstronny. 

3. Regulamin określa szczegółowe zasady naboru pracowników, poprzedzającego nawiązanie stosunku 

pracy w Spółce. 

4. Nabór na wolne stanowisko w Spółce podzielony jest na dwie następujące po sobie części: 

1) I część – nabór wewnętrzny – przeprowadzany w pierwszej kolejności wśród aktualnych 

pracowników Spółki, zgodnie z postanowieniami Rozdział 2 niniejszego Regulaminu. 

2) II część – nabór otwarty – przeprowadzany w przypadku nie dokonania wyboru w I części naboru, 

zgodnie z postanowieniami Rozdziałów 3 – 7 niniejszego Regulaminu. 

 

ROZDZIAŁ 2 

Nabór wewnętrzny 

5. Procedura naboru wewnętrznego (część I naboru), o której mowa w ust. 4 pkt. 1) polega na: 

1) Złożeniu przez kierownika właściwego działu, w którym zaistniała potrzeba zatrudnienia 

pracownika, wniosku w sprawie wszczęcia procedury naboru wewnętrznego, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2) Umieszczeniu przez kierownika Działu Płac i Spraw Pracowniczych (DP), w sposób zwyczajowo 

przyjęty, np. tablicy ogłoszeń, w mailowej informacji do wszystkich kierowników, ogłoszenia          

o naborze wewnętrznym z określeniem niezbędnych informacji dotyczących wolnego stanowiska. 

3) Składaniu przez pracowników-kandydatów do kierownika Działu Płac i Spraw Pracowniczych (DP) 

informacji o chęci ubiegania się o wolne stanowisko w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych 

od daty ogłoszenia, o którym mowa w pkt. 2).  

4) Dokonaniu przez Komisję Rekrutacyjną, składającej się z: 

a) Prezesa Zarządu – jako Przewodniczącego Komisji, 



 

Strona 2 z 11 

 

b) Członka Zarządu – jako Z-ca Przewodniczącego Komisji, 

c) Kierownika Działu Płac i Spraw Pracowniczych lub osoby przez niego wskazanej – jako 

Sekretarza Komisji,  

d) Kierownika Działu, w którym znajduje się wolne stanowisko lub osoby przez niego wskazanej – 

jako Członka Komisji, 

e) innych osób powołanych decyzją Przewodniczącego Komisji, 

niezwłocznej analizy kandydatur wraz z przeprowadzeniem rozmowy z kandydatami. 

5) Wyborze przez Komisję na wolne stanowisko jednego (lub więcej w razie potrzeby)                            

z pracowników-kandydatów.  

6) Przeprowadzeniu przez Prezesa Zarządu rozmowy z kierownikiem działu, w którym pracuje 

pracownik-kandydat, o możliwościach zmiany stanowiska pracownika-kandydata, w celu ustalenia 

m.in. czy nie istnieją przeszkody, mogące mieć negatywny wpływ na organizację pracy                     

w dotychczasowym dziale pracownika-kandydata. 

7) Zatwierdzeniu wyboru przez Prezesa Zarządu. 

8) Sporządzeniu protokołu z prac Komisji. 

6. Niedokonanie wyboru w naborze wewnętrznym stanowi podstawę do uruchomienia procedury 

naboru otwartego.  

ROZDZIAŁ 3 

Nabór otwarty – zasady ogólne 

7. Na procedurę naboru otwartego (część II naboru), o której mowa w ust. 4 pkt 2) składają się 

następujące etapy: 

1) Wszczęcie procedury naboru otwartego. 

2) Ogłoszenie o wolnym stanowisku. 

3) Prace Komisji Rekrutacyjnej: 

a) Przyjmowanie dokumentów, 

b) I etap rekrutacji – analiza dokumentów i wyłonienie kandydatów spełniających określone w 

ogłoszeniu wymagania, 

c) II etap rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi w I etapie rekrutacji kandydatami, 

zakończone wyłonieniem nie więcej niż trzech najlepszych kandydatów, 

d) Zatwierdzenie wyboru najlepszego kandydata przez Prezesa Zarządu lub w przypadku braku 

kandydatów, albo nie spełnienia przez nich wymagań podjęcie przez Prezesa Zarządu decyzji 

co do dalszego postępowania, 

e) Sporządzenie protokołu z naboru. 

4) Postępowanie z dokumentami. 
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ROZDZIAŁ 4 

Nabór otwarty - Wszczęcie procedury 

8. Decyzję o wszczęciu procedury naboru otwartego, w wyniku niedokonania wyboru w naborze 

wewnętrznym podejmuje Prezes Zarządu: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek kierownika działu. 

9. W celu wszczęcia procedury, o której mowa w ust. 8 należy wypełnić wniosek w sprawie wszczęcia 

procedury naboru otwartego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

10. W przypadku zatwierdzenia wniosku w sprawie wszczęcia procedury naboru otwartego przez Prezesa 

Zarządu następuje ogłoszenie naboru otwartego (ogłoszenie o wolnym stanowisku). 

 

ROZDZIAŁ 5 

Nabór otwarty - Ogłoszenie o wolnym stanowisku 

11. Na podstawie wniosku w sprawie wszczęcia procedury naboru otwartego kierownik działu, w którym 

znajduje się wolne stanowisko sporządza projekt Ogłoszenia o wolnym stanowisku i przekazuje go do 

kierownika działu DP, który przedstawia go Prezesowi Zarządu celem zatwierdzenia. 

12. Wzór ogłoszenia o wolnym stanowisku określa załącznik nr 2 do Regulaminu. 

13. W przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Zarządu projektu ogłoszenia o wolnym stanowisku 

następuje podanie ogłoszenia do publicznej wiadomości. Decyzja o miejscu publikacji ogłoszenia 

należy do Komisji, o której mowa w ust. 15. 

14. Termin na składanie przez kandydatów listu motywacyjnego (podania), CV i kwestionariusza 

osobowego (załącznik nr 3 do Regulaminu) oraz innych dokumentów aplikacyjnych wskazanych w 

ogłoszeniu, nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania tego ogłoszenia. W 

uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu może wyznaczyć termin krótszy, niż wskazany w zdaniu 

poprzednim.  

ROZDZIAŁ 6 

Nabór otwarty - Komisja Rekrutacyjna 

15. Komisja Rekrutacyjna dla naboru otwartego obraduje w dotychczasowym składzie, o którym mowa w  

ust. 5 pkt 4, a jej zadaniem jest przeprowadzenie procedury naboru otwartego. 

16. Kandydat składa dokumenty aplikacyjne do Komisji Rekrutacyjnej w terminie określonym w ogłoszeniu 

o naborze:  

1) Osobiście, w Kancelarii Ogólnej Spółki, albo 

2) Listownie, na adres:  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim 
ul. Marklowicka 15 
44-300 Wodzisław Śląski,  
W przypadku złożenia dokumentów w sposób przewidziany w pkt. 1) lub 2) należy złożyć je                   
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko………………..…” 
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albo 
 

3) Drogą elektroniczną na e-mail praca@pwik-wodzislaw.pl , albo 
4) W inny sposób wskazany w ogłoszeniu. 

 
17. I etap rekrutacji polega na ocenie formalnej dokumentów, tj. Komisja sprawdza czy dana kandydatura 

spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze otwartym.  

18. Wszyscy kandydaci uczestniczący w naborze zostaną poinformowani o wynikach I etapu, a z osobami 

wybranymi do II etapu zostanie ustalony termin rozmowy kwalifikacyjnej. 

19. II etap rekrutacji polega na rozmowie kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami, która może być 

uzupełniona o test sprawdzający wiedzę kandydata. 

20. Rozmowa kwalifikacyjna służy nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z kandydatem, weryfikacji 

informacji zawartych w dokumentach, złożonych do naboru oraz zbadaniu:  

1) predyspozycji i umiejętności kandydata, gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych 

obowiązków;  

2) posiadanej wiedzy i doświadczenia, z zakresu wymagań określonych w Ogłoszeniu o wolnym 

stanowisku.  

21. Po przeprowadzeniu II etapu rekrutacji, Komisja wyłania nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów, 

którzy w jej ocenie w największym stopniu spełniają wymagania, co do pracy na stanowisku, na które 

jest nabór. Komisja wskazuje również osobę, która osiągnęła najwyższą ocenę w trakcie naboru. 

22. Decyzję o zatrudnieniu kandydata podejmuje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu może również podjąć 

decyzję o niezatrudnieniu żadnego z kandydatów. 

23. Wszyscy kandydaci uczestniczący w II etapie naboru zostaną poinformowani o jego wynikach, a z 

osobą, co do której podjęto decyzję o zatrudnieniu zostanie nawiązany stosunek pracy. 

24.  Z przeprowadzonego naboru – na potrzeby wewnętrzne Spółki - sporządzany jest protokół, który nie 

podlega publikowaniu ani udostępnianiu. 

25. Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od zakończenia naboru, istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego 

samego stanowiska lub gdy wyłoniona w naborze osoba złoży rezygnację z podjęcia pracy, możliwe 

jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród kandydatów, o których mowa w ust. 

21. 

26. Kandydat wybrany do zatrudnienia, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest do 

przedłożenia oryginałów dokumentów złożonych do naboru. 

 

ROZDZIAŁ 7 

Nabór otwarty - Postępowanie z dokumentami 

 

27. Dokumenty złożone do naboru przez wybranego kandydata dołącza się do jego akt osobowych lub do 

dokumentacji związanej z naborem, w zależności od rodzaju złożonego dokumentu.  

28. Oferty niewybranych kandydatów, nie wskazanych jako trzech najlepszych kandydatów, podlegają 

zniszczeniu niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru. 

mailto:praca@pwik-wodzislaw.pl
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29. Dokumenty kandydatów, o których mowa w ust. 21, za wyjątkiem oferty wybranego kandydata (ust. 

27), podlegają – w przypadku wyrażenia przez nich na to zgody - zniszczeniu po upływie 12 miesięcy od 

zakończenia naboru.  

30. Zniszczenia dokumentów dokonuje kierownik Działu Płac i Spraw Pracowniczych. 

 

ROZDZIAŁ 8 

Postanowienia końcowe 

31. W przypadku nierozstrzygnięcia naboru, np. z uwagi na brak ofert spełniających wymogi określone w 

ogłoszeniu lub z innych przyczyn procedurę naboru można przeprowadzić ponownie (nabór 

wewnętrzny i/lub otwarty), chyba że Prezes Zarządu postanowi inaczej. 

32. Nie przeprowadza się naboru, o którym mowa w niniejszym Regulaminie w przypadku zatrudniania 

osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika Spółki lub w przypadku 

dalszego zapotrzebowania na to samo stanowisko. 

33. Spółka nie pokrywa kosztów poniesionych przez kandydatów w związku z ich udziałem w procedurze 

naboru na wolne stanowisko. 

34. W uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu może podjąć decyzję o: 

1) unieważnieniu naboru w każdej jego części i na każdym etapie bez podania przyczyny, 

2) naborze w trybie odmiennym od wskazanego w niniejszym Regulaminie. 

35. Załączniki do niniejszego Regulaminu mogą być dostosowywane do bieżących potrzeb danego naboru. 

 

 

Wodzisław Śląski, dn. 14.09.2021r. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

wzór    

      …………………………………… 

(miejscowość, data) 

Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. 

WNIOSEK W SPRAWIE WSZCZĘCIA PROCEDURY NABORU 

WEWNĘTRZNEGO            /              OTWARTEGO* 

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

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

(przyczyna zaistnienia wolnego stanowiska urzędniczego: wakat, utworzenie nowego stanowiska;  

uzasadnienie wszczęcia procedury naboru) 

 

OPIS STANOWISKA 

I. Określenie stanowiska 

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

(nazwa stanowiska, Dział) 

II. Wymagania związane ze stanowiskiem 

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

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku 

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

IV. Warunki pracy na stanowisku
1)

 

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

V. Podstawa zatrudnienia
2)

 

1) umowa/-y o pracę na czas określony, z możliwością zawarcia umowy o pracę  
na czas nieokreślony 

2) umowa/-y o pracę na czas określony do ………………..............., bez możliwości zawarcia 
umowy o pracę na czas nieokreślony 

3) inne …………………………… 

 …………………………………………. 
   (podpis osoby sporządzającej)   

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                       …………………………………………...
  (uwagi/opinia DT – dla rekrutacji z pionu DT) 
  
 
 

 …………………………………………
  (zatwierdzam: Prezes Zarządu) 
*skreślić niewłaściwe 
1) 

np.: pełny wymiar czasu pracy, praca w siedzibie Spółki, praca w terenie, praca przy komputerze, obsługa interesanta, 

 częste wyjazdy służbowe, praca w porze nocnej 
2)

 zaznaczyć odpowiednio; w przypadku wyboru pkt 2 – wpisać datę ustania zatrudnienia 
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      wzór  Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim 
ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko 

I. Nazwa i adres Spółki 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim 
ul. Marklowicka 15 
44-300 Wodzisław Śląski 

II. Określenie stanowiska 

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

III. Wymagania związane ze stanowiskiem 

…………………………………………………………………………………………… 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku 
 .......................................................................................................................... ……………………………… 

V. Warunki pracy na stanowisku 

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

VI. Wymagane dokumenty1 

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

VII. Termin, miejsce i forma składania dokumentów 
Dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko 
…………………………….……...........”, należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Spółki lub listownie 
na adres: PWiK Sp. z o.o.,                        ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski, a także 
mailowo na praca@pwik-wodzislaw.pl  w terminie …………………… (decyduje data wpływu oferty 
do Spółki). 

VIII. Dodatkowe informacje 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………….   ………………………………

  
  (podpis osoby sporządzającej)       (podpis osoby sprawdzającej)

   

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                  

                                                                                    ………………………………… 
                                                                                                          (uwagi/opinia DT – dla rekrutacji z pionu DT)   

………………………………………………..  
  (zatwierdzam: Prezes Zarządu) 

 
 

mailto:praca@pwik-wodzislaw.pl
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1
 Wskazanie wymaganych do złożenia dokumentów, w tym np.: 

a) List motywacyjny (podanie) - podpisane własnoręcznie przez kandydata, 

b) Curriculum Vitae, 

c) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z obowiązkiem 

informacyjnym w związku z przetwarzaniem danych osobowych (załącznik 3 do Regulaminu) 

d) Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

e) Kserokopię świadectw pracy, 

f) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, 

g) Inne dokumenty, których wymóg złożenia jest zasadny z uwagi na rodzaj stanowiska objętego 

naborem. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

wzór 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

1. Imię i nazwisko  ...................................................................................................................................... 

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

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

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

4. Wykształcenie  ........................................................................................................................................ 
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

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

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

5. Kwalifikacje zawodowe  .......................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 
 (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności,  

w tym np. znajomość języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera, ) 
 

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia  .............................................................................................. 

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

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

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

 .................................................................................................................................................................... 
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

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

szczególnych  .............................................................................................................................................. 

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

 .................................................................................................................................................................... 
(np. obywatelstwo) 

 

.........................................................................  ......................................................................... 
(miejscowość, data)                                                                                (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 
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OŚWIADCZENIA: 

h) Oświadczam, że nie jestem karany za przestępstwo popełnione umyślnie, 

i) Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej, 

j) Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

publicznych, 

k) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, o 

treści: 

 

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 15, moich danych osobowych zawartych w 

przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu aktualnie prowadzonego procesu 

rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO).  

 

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych  

naborach prowadzonych przez PWiK Wodzisław Śląski Sp. z o.o. przez okres najbliższych 12 

miesięcy od zakończenia naboru. 

  

�  

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru 

 

.........................................................................  ......................................................................... 
(miejscowość, data)                                                                                (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 
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Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zasobie: 
 „NABORY” 

                    Informacja w związku z 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 dotycząca danych osobowych pozyskanych w niniejszej sprawie: 
 
1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 15. 
2. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru zgodnie z Art.6 

ust. 1 pkt. A RODO* (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). 

3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Administratora 
Danych osobowych oraz w uzasadnionych przypadkach zewnętrznym podmiotom związanym z 
obsługa prawną, informatyczną, pocztową,  oraz podmiotom upoważnionym z mocy prawa. 

4. Pozyskane dane osobowe z ofert kandydatów niezatrudnionych w procesie naboru będą 
przechowywane odpowiednio do wyrażonych zgód w powyższym kwestionariuszu, jednak nie 
dłużej niż 12 miesięcy od zakończenia naboru. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii oraz do cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. W razie pytań i/lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: iod@pwik-wodzislaw.pl. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO*. 

8. Pozyskanie danych osobowych jest wymogiem określonym w Ustawie Kodeksie Pracy. 
9. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
 
 
*- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją: 

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

 

 


