
ZARZ1\DZENIE NrSS91 NII/18 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia g (A)~jVJ.XA.. 2018 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatow na 
wolne stanowiska kierownikow miejskich jednostek organizacyjnych zatrudnianych 

w tych jednostkach na podstawie umowy 0 prac~ oraz powolania Komisji ds. Naboru. 

Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorz~dowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W Procedurze naboru kandydatow na wolne stanowiska kierownikow miejskich 
jednostek organizacyjnych zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy 0 pracy, 
stanowi~cej zal~cznik do zarz~dzenia Nr 6082NII14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatow na wolne 
stanowiska kierownikow miejskich jednostek organizacyjnych zatrudnianych w tych 
jednostkach na podstawie umowy 0 pracy oraz powolania Komisji ds. Naboru, zmienionego 
zarz~dzeniem Nr 5933NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 5 maja 2017 r. - zal'lczniki 
Nr 2-4 do Procedury naboru otrzymuj~ brzmienie okreslone odpowiednio w zal'lcznikach 
Nr 1- 3 do niniejszego zarz~dzenia. 

§ 2. Zobowi'lzujy Dyrektora Biura ds. Zarz'ldzania Kadrami w Departamencie 
Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi do podania do wiadomosci pracownikom Urzydu Miasta 
Lodzi tresci niniejszego zarz'ldzenia. 

§ 3. Do trwaj'lcych w dniu wejscia w zycie mmeJszego zarz'ldzenia postypowan 
w sprawach naboru kandydatow na wolne stanowiska kierownikow miejskich jednostek 
organizacyjnych zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy 0 pracy, stosuje siy 
postanowienia niniejszego zarz'ldzenia. 

§ 4. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania, z moc~ od dnia 25 maja 2018 r. 

anna ZDANOWSKA 

------------------~-------------------------------------------------------



Zalqcznik Nr I 
do zarzqdzenia Nrg5~1 NIl/I 8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia S ().-etV'WCJS... 2018 r. 

Zalqcznik Nr 2 
do Procedur naboru 

Urz~d Miasta Lodzi 
ul. Piotrkowska 104,90-926 L6di, 

oglasza nabor kandydatow do pracy na stanowisko 

.... . .............. . ... ... ... w . ................... ......................... . . ... . 
Inazwa stanowiskal Inazwa miejskiejjednostki organizacyjnejl 

Wymiar czasu pracy: 

Numer ewidencyjny naboru: 

Data publikacji ogloszenia: 

Termin skladania ofert do: 

Informacja 0 wskainiku zatrudnienia 
os6b niepelnosprawnych: 

Warunki pracy na stanowisku: 

Do zakresu zadan osoby zatrudnionej na tym stanowisku b~dzie naleialo w szczeg6lnosci: 

Wymagania niezb~dne/konieczne: 
posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niz Polska paristwa Unii Europejskiej lub 
innego paristwa, kt6rego obywatelom, na podstawie um6w miydzynarodowych lub przepis6w prawa wsp6lnotowego, 
przystuguje prawo do podjycia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospol itej Polskiej , 
petna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z petni praw publicznych, 
niekaralnosc za umyslne przestypstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestypstwo skarbowe, 
brak przeciwwskazari do pemienia funkcji zwi~zanych z dysponowaniem srodkami publicznymi , 
nieposzlakowana opinia, 
wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczaj~cych poza wym6g ustawowy, a zawartych 
w dokumentach skladanych w zwi~zku z naborem, dla potrzeb niezbydnych dlajego realizacji i dokumentacji , 
wyrazenie zgody, w przypadku wylonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczaj~cych 
poza wym6g ustawowy, a zawartych w dokumentach skladanych w zwi~zku z naborem, na czas realizacji umowy 
o pracy, 
wyksztaken ie: 

Wymagania dodatkowe: 

Oferta kandydata musi zawierac: 
li st motywacyjny, 
oryginal kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegaj~cej siy 0 zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza 
osobowego do pobrania na stronie RIP Urzedu Miasta Lodzi), 
kserokopie dokument6w potwierdzaj~cych posiadane wyksztakenie - dyplom ukoriczenia studi6w wyzszych 
(w przypadku zlozenia w ofercie aplikacyjnej innych dokument6w potwierdzaj~cych posiadane wyksztakenie, 
kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowi~zany przedloZyc w Oddziale Spraw Osobowych oryginat dyplomu 
przed podpisaniem umowy 0 pracy), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, 
kserokopie swiadectw pracy illub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaswiadczenie 0 zatrudnieniu 
potwierdzaj~ce wymagany staz pracy, 



kserokopia wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej /dokument potwierdzaj,!cy okres prowadzenia dzialalnosci 
gospodarczej , 
oswiadczenia (wymagany druk oswiadczen do pobrania na stronie RIP Urzedu Miasta Lodzi) : 

oswiadczenie 0 posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
oswiadczenie 0 posiadaniu obywatelstwa innego niz Polska panstwa Unii Europejskiej lub innego panstwa, 
kt6rego obywatelom , na podstawie um6w mierdzynarodowych lub przepis6w prawa wsp6lnotowego, przysluguje 
prawo do podjercia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , 
oswiadczenie 0 posiadaniu pemej zdolnosci do czynnosci prawnych i korzystaniu z pelni praw publicznych oraz 
ze nie toczy sier wobec kandydata posterpowanie karne, 
oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s,!du za umyslne przesterpstwo scigane 
z oskarzenia publicznego lub umyslne przesterpstwo skarbowe, 
oswiadczenie, ze kandydat nie byl jak r6wniez nie jest prawomocnie skazany za przesterpstwa, 0 kt6rych mowa 
wart. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077 
z pozn.zm.), 
oswiadczenie, ze kandydat nie jest karany kar,! zakazu pemienia funkcji zwi,!zanych z dysponowaniem srodkami 
publicznymi , 0 kt6rej mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny 
finans6w publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 1311 , z p6zn. zm.), 
oswiadczenie 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczaj,!cych poza wym6g 
ustawowy, a zawartych w dokumentach skladanych w zwi,!zku z naborem, dla potrzeb niezberdnych dla jego 
realizacji i dokumentacji , zgodnie z rozporz,!dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi,!zku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchy lenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz'!dzenie 
o ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05 .2016, str. I), zwanym dalej ROOO, 
oswiadczenie 0 wyrazeniu zgody, w przypadku wylonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych 
wykraczaj'!cych poza wym6g ustawowy, a zawartych w dokumentach skladanych w zwi,!zku z naborem, na czas 
realizacji umowy 0 pracer, zgodnie z ROOO, 

dokumenty potwierdzaj,!ce znajomosc jerzyka polskiego (dotyczy kandydat6w nieposiadaj,!cych obywatelstwa 
polskiego ): 

• certyfikat znajomosci jerzyka polskiego poswiadczaj,!cy zdany egzamin z jerzyka polskiego na poziomie 
srednim og61nym lub zaawansowanym wydany przez Panstwow'! Komisjer Poswiadczania Znajomosci 
Jerzyka Polskiego jako Obcego, 

• dokument potwierdzaj,!cy ukonczenie studi6w wyzszych prowadzonych w jerzyku polskim, 
• swiadectwo dojrzalosci uzyskane w polskim systemie oswiaty, 
• swiadectwo nabycia uprawnien do wykonywania zawodu trumacza przysierglego wydane przez Ministra 

Sprawiedliwosci. 
Oferta kandydata moze zawierac: 

CV. 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokument6w w jezyku obcym, nalet)' dolaczyc ich ttumaczenie na jezyk polski 
dokonane bezposrednio przez kandydata albo biuro trumaczen albo trumacza przysieglego. 

Dokumenty zawarte w zamkniertej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata 
oraz z dopi skiem : "Nabor Nr .. . ..... . .. ..... .. ................ .. ........ . ..... . .. ... ", nalezy sktadac osobiscie lub przesylac na adres : 

Urz'!d Miasta Lodzi 
Wydzial Zarz'!dzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Obslugi i Administracji, 

ul. Piotrkowska 1 10 (wejscie od Pasazu Schillera), 90-926 L6dz, 
L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkancami , 

w terminie do dnia: 

Za datft dorftczenia uwaza sift datft otrzymania dokument6w przez Urzlld (datft wplywu) . Ookumenty dorerczone po wW. 
terminie skladania dokument6w nie berd,! rozpatrywane. 

Nab6r realizowany jest zgodnie z procedur,! okreslon'l szczeg6lowo w zarz,!dzeniu Nr 60821V1/ 14 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydat6w na wolne stanowiska kierownik6w 
miejskich jednostek organizacyjnych zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy 0 pracer oraz powolania Komisji 
ds . Naboru (z pMn . zm.) . 

Przewodnicz~cy 

Komisji ds. Naboru 

Ipodpis i piec::qrkal 



Zallfcznik Nr 2 
do zarzlfdzenia N~S~{ NIl/18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia g OL~).O(.A.S- 2018 r. 

Zallfcznik Nr 3 
do Procedury naboru 

Oswiadczenie 

Ja nizej podpisany/a 
l imilf i nazwiskol 

zam i eszkaly / a 
ladres zamieszkanial 

legitymujlfcy/a siy dowodem osobistym .................... .. ............ . ............... . ........... . . . . 
Iseria i numerl 

wydanym przez ..... ... ... . .. ... .. ... . . .... . . . ....... ... ... . . . .. . ........... . . . .. .. ............. . ........ . ..... , 

przystypujlfc do naboru na wolne stanowisko urzydnicze w zwi~zku z art. 6 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorzlfdowych (Oz. U. z 2016 r. poz. 902, z pain. zm.) 
i w zwilfZku z postanowieniami zarz~dzenia Nr 6082NII14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydataw na wolne stanowiska 
kierownikaw miejskich jednostek organizacyjnych zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie 
umowy 0 pracy oraz powolania Komisji ds. Naboru (z p6Zn. zm.) 

oswiadczam 

swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej wynikajlfcej z art. 233 Kodeksu kamego, ze: 

o posiadam obywatelstwo polskie* , 

o posiadam obywatelstwo innego niz Polska panstwa Unii Europejskiej lub innego panstwa, 
ktarego obywatelom, na podstawie umaw miydzynarodowych lub przepisaw prawa 
wspalnotowego, przysluguje prawo do podjycia zatrudnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej*, 

o posiadam pelnlf zdolnosc do czynnosci prawnych, 

o korzystam z pelni praw publicznych, 

o nie toczy siy przeciwko mnie postypowanie kame, 

o nie bylemlam jak rawniez nie jestem prawomocnie skazany/a za umyslne przestypstwo 
scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestypstwo skarbowe oraz zobowilfzujy 
siy wystlfpic do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaswiadczenia 
o niekaralnosci w przypadku wylonienia mojej osoby w wyniku przeprowadzonego 
i zakonczonego naboru do zatrudnienia w jednostce, 

o nie bylem/am jak rawniez nie jestem prawomocnie skazany/a za przestypstwa, 
o ktarych mowa wart. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pain. zm.), 

o nie bylemlam jak rawniez nie jestem karany/a karlf zakazu pelnienia funkcji zwilfzanych 
z dysponowaniem srodkami publicznymi, 0 ktarej mowa w ustawie z dnia 
17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansaw publicznych 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 1311, z pain. zm.)* , 

o charakter wykonywanej przeze mnie dzialalnosci gospodarczej jest/byl zgodny 
z wymaganiami okreSlonymi w ogloszeniu 0 naborze* , 



o wyrazam zgody na przetwarzanie przez UrzCj.d Miasta Lodzi moich danych osobowych 
wykraczajCj.cych poza wym6g ustawowy, a zawartych w dokumentach skladanych 
w zwiCj.zku z naborem, dla potrzeb niezbydnych dlajego realizacji i dokumentacji , zgodnie 
z rozporzCj.dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiCj.zku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95 /46/WE (og6lne rozporzCj.dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1), zwanym dalej RODO, 

o w przypadku zatrudnienia wyrazam zgody na przetwarzanie przez UrzCj.d Miasta Lodzi 
moich danych osobowych wykraczajCj.cych poza wym6g ustawowy, a zawartych 
w dokumentach skladanych w zwiCj.zku z naborem, na czas realizacji umowy 0 pracy, 
zgodnie z RODO. 

JednoczeSnie potwierdzam otrzymanie infonnacji, ze: 
- administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi z siedzibCj. 

w Lodzi przy Piotrkowskiej 104, 90-926 L6dz, tel.: +48 (42) 638-44-44, 
fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: \Ckm@uml.lodz.pl 1 Kontakt z UML. 
inspektorem ochrony danych w Urzydzie Miasta Lodzi jest Pani/Pan 
.......................................... (*imiy i nazwisko inspektora, dane kontaktowe); 
dane osobowe przetwarzane bydCj. w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji 
na wolne stanowisko kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej , a w przypadku 
zatrudnienia w celu realizacji umowy 0 pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz 
art. 9 ust. 2 lit. b, g, h RODO, Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorzCj.dowych; 
dane osobowe mogCj. bye udostypniane innym podmiotom, uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie obowiCj.zujCj.cych przepis6w prawa; 
dane osobowe bydCj. przechowywane: 
- w przypadku kandydat6w do pracy: przez okres 6 miesiycy od dnia zatrudnienia 

kandydata wylonionego w naborze (nab6r rozstrzygniyty), a w przypadku 
niewylonienia kandydata - przez okres 6 miesiycy od dnia upowszechnienia 
infonnacji 0 wyniku naboru (nab6r nierozstrzygniyty) oraz do czasu okreslonego 
w przepisach 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwum, 

- w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy 0 pracy oraz do czasu 
okreslonego w przepisach 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwum; 

posiadam prawo dostypu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrazonej zgody r6wniez do 
ich usuniycia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, 
cofniycia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez 
wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofniyciem; 
mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzydu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uznam, iz przetwarzanie danych osobowych mnie 
dotyczCj.cych narusza przepisy 0 ochronie danych osobowych; 
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jestem zobowiCj.zany/a do ich 
podania, a konsekwencjCj. niepodania danych osobowych bydzie odrzucenie oferty 
aplikacyjnej z powodu brak6w formalnych lub brak mozliwosci zawarcia umowy 
o pracy; 

- dane nie bydCj. przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym r6wniez w fonnie 
profi lowania. 

Imiejscowosc, datal Ipodpisl 

~jeteli w naborze jest wymagane i dotyczy kandydata, nalety kwadrat przekrdlic znakiem "x" 



Zalqcznik Nr 3 
do zarzqdzenia NdrS91 lVII/I 8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia g C~l.3:XJ.., 2018 r. 

Zalqcznik Nr 4 
do Procedury naboru 

K westionariusz osobowy 
dla osoby ubiegaj'l-cej si(( ozatrudnienie 

1. Imiy (imiona) i nazwisko .................. ...... .... ..... . .. ...... . ........ . . .. ...... .. ........ .... . .... . 

2. Data urodzenia 3. 0bywatelstwo 

4. Miejsce zalnieszkania ... . . ..... ..... ... . . . .. .... ....... ..... ......... .. ... ..... .. .. ... .... . . . . . .... ........... ............... . 
( dokladn y adres wraz z kodern pocZlowyrn ) ( nr teleron u )* 

Adres do korespondencj i ............... . .... .. ........... . ...... .. .. .... ... .. .. . .. .. . . .. ....... ........ .. ....... .... ........ . 
( dokladny adres wraz z kodern pocztowyrn ) ( nr teleronu )* 

5.Adres e-mail* .. .. .... . .. ...... ......... ....... . . ............................. . . .. .... ... . . . . ........ ............... . . .. . . .. . . . 

6.Wyksztalcenie ......... . . . ..... ....... .................. ... ... ..... ..... ....... ............ .. .. ..... .. .......... ... ....... . .. .. . 

nazwa szkoly i rok jej ukonczenia ...... . ................ . .. .......... . .......... .......... .. .. ..... . . ... ........ ..................... .. . 

Zaw6d Specjalnosc 

Stopien naukowy Tytul zawodowy Tytul naukowy 

7. Wyksztakenie uzupelniaj'lce wraz z dat'l ukonczenia nauki lub dat'l rozpoczycia nauki w przypadku jej 
trwania 

kursy studia podyplomowe 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne okresy r6wnorzydne z okresami zatrudnienia 

okres 

od do 
Nazwa i ad res pracodawcy Stanowisko 

* Wypelnienie dobrowolne 



9. Dodatkowe uprawnienia 

Inne umiejytnosci , zainteresowania* 

Rodzaje znanych jyzyk6w obcych wg poziomu ich znajomosci 

podstawowy sredniozaawansowany zaawansowany 

Prawo jazdy, obsluga komputera, inne ................. . .. ...... ............................ .... ....................... .. 

10. Oswiadczam, ze dane zawarte w pkt. 1-4 s<\. zgodne z dowodem osobistym seria .................. . .......... . 

nr .................. .. .. wydanym przez ...................................................................................... . 

..................... .. .. ............................. w dniu .............................. lub innym dowodem tozsamosci 

.. Wypelnienie dobrowolne 

(miejscowosc i data) (podpis osoby ubiegajqcej si~ 0 zatrudnienie) 


