
Strona 1 z 2 
 

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

(imię i nazwisko) 

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

(dane kontaktowe) 

 

Oświadczenia kandydata  

na pracownika samorządowego-urzędnika 

Oświadczam, że: 

• posiadam/nie posiadam* pełnej zdolności do czynności prawnych; 

• korzystam/nie korzystam* z pełni praw publicznych; 

• nie byłem (nie byłam)/byłem (byłam)* skazany(-a) prawomocnym 

wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

• jednocześnie w związku z tym, że możliwość podjęcia pracy na stanowisku, 

o które się ubiegam, uzależniona jest od posiadania nieposzlakowanej 

opinii, zapewniam, że mam*/ nie mam* nieposzlakowaną opinię. 

*niepotrzebne skreślić 

.................................................................................... 
(data i czytelny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 
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Wyciąg z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz.U.2019.1282 t.j. z dnia 2019.07.11) 

Art. 6 [Wymogi zatrudnienia] 
1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która: 
1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3; 
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 
2. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być 
osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe. 
3. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku 
urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz dodatkowo: 
1) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
3) cieszy się nieposzlakowaną opinią. 
4. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym 
stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 i ust. 3 pkt 
2 i 3 oraz dodatkowo: 
1) posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność 
gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku; 
2) posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 
Oświadczam, że zapoznałem (zapoznałam) się z ww. przepisami prawa  
i w przypadku nawiązania stosunku pracy zobowiązuję się zawiadamiać 
pracodawcę o wszelkich zmianach w ww. zakresie. 
 

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


