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NABÓR KANDYDATA DO ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

1) Komórka organizacyjna Spółdzielni odpowiedzialna za załatwienie sprawy 

Stanowisko ds. kadrowych 

2) Wykaz dokumentów potrzebnych do załatwienia sprawy: 

1. opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego 

postępowania rekrutacyjnego (pobierz druk) albo  

2. opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o zapoznaniu się z 

Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej 

"Górczewska" w Warszawie (pobierz druk); 

3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny oraz 

informacje, o których mowa w art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.); 

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz druk); 

5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe 

wymagane do wykonywania oferowanej pracy; 

6. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia; 

7. opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych 

załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne 

kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (pobierz druk); 

8. inne dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy w 

spółdzielni, o ile wynika to z odrębnych przepisów prawa; 

3) Wysokość opłat 

Wolny od opłat. 

4) Miejsce złożenia dokumentów 

Wymagane dokumenty aplikacyjne kandydat może dostarczyć do Spółdzielni na jeden 

z poniższych sposobów:  

1. osobiście w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, 

2. za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłając w terminie i na adres 

wskazany w ogłoszeniu o naborze, 

Dokumenty aplikacyjne muszą być złożone w zamkniętej kopercie oznaczonej 

numerem oferty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: (nazwa stanowiska 

pracy)” lub za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłając w terminie i na adres 

wskazany w ogłoszeniu o naborze. 

Dokumenty złożone w sposób niezgodny z wymaganiami ogłoszenia o naborze nie 

będą rozpatrywane, a kandydat nie będzie dopuszczony do dalszego postępowania 

rekrutacyjnego.  

5) Termin odpowiedzi lub załatwienia sprawy oraz sposób doręczenia 

W ciągu 30 dni od złożenia dokumentów aplikacyjnych kandydaci zostaną 

powiadomieni o sposobie rozpatrzenia złożonych przez nich dokumentów 

aplikacyjnych. Kandydaci, których dokumenty zostały złożone w sposób niezgodny z 

https://smgorczewska.pl/images/documents/Karty_uslug/KADRY/NK-2-D-01.pdf
https://smgorczewska.pl/images/documents/Karty_uslug/KADRY/NK-2%20D-02.pdf
https://smgorczewska.pl/images/documents/Karty_uslug/KADRY/NK%202-D-04.pdf
https://smgorczewska.pl/images/documents/Karty_uslug/KADRY/NK-2-D-03.pdf


wymaganiami ogłoszenia o naborze oraz dokumenty kandydatów nieprzyjętych 

można odebrać osobiście w wyznaczonym uprzednio pisemnie terminie, w siedzibie 

Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska" przy ul. Doroszewskiego 4 w Warszawie, 

pok. nr 108 lub 109. Dokumenty nieodebrane podlegają komisyjnemu zniszczeniu, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.      

6) Tryb odwoławczy 

Nie przysługuje 

7) Podstawa prawna 

1. art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy                                                               

(Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.); 

2. § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

10.12.2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369); 

3. Zarządzenie nr 21/2019 Prezesa Zarządu SM "Górczewska" w Warszawie z dnia                               

10.05.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania naboru 

kandydatów na wolne stanowiska pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej 

"Górczewska" w Warszawie; 

8) Załączniki 

1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (pobierz druk); 

2. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy 

w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska" w Warszawie (pobierz druk); 

3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie 

tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa                                                                

w art. 9 ust. 1 RODO (pobierz druk); 

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz druk); 
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