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ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY 

Ofpr/….../………    otwarta       zamknięta                                                                               Nr oferty……………. 

I. Informacje dotyczące pracodawcy                                                                          

1. Nazwa pracodawcy 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

2. Adres pracodawcy:  ul. ……………………………………… 

                   -……………………………………….. 

            (Kod pocztowy)                                    (miejscowość) 

3. NIP:                                                                      PKD: 

                

 

Forma prawna:  1) prywatna       2) publiczna  

4. Liczba zatrudnionych pracowników: ……………………… 

5. Wskazana osoba do kontaktu:  

Imię  i nazwisko: 

……………………………………………………………………. 

Telefon: 

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

Stanowisko: 

…………………………………………………………………….. 

E-mail:  

……………………………………………………………………… 

6. Forma kontaktu: 

a) osobisty b) telefoniczny c) e-mail   d) giełda pracy  

 (Data …………. .. Godz. ………... Miejsce ……………………...) 

Czy pracodawca jest agencją zatrudnieniową?   TAK NIE 

7. Zasięg zgłaszania informacji o wolnym miejscu zatrudnienia:  

1) tylko terytorium Polski 

   Czy przekazać ofertę do innych urzędów? ………………… 

2) terytorium Polski i Państwa EU/EOG
8. Czy pracodawca wnioskuje o wydanie informacji starosty                          

    do zezwolenia na pracę dla cudzoziemca?     TAK     NIE 
9. Czy pracodawca wyraża zgodę na kierowanie przez PUP 

kandydatów spełniających wymagania oferty?  TAK NIE  

10. Oświadczenie pracodawcy:  

 Oświadczam, że w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia 

oferty pracy nie zostałem/am skazany/a prawomocnym 

wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub nie jest 

objęty/a postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie. 

 Zobowiązuje się do powiadomienia Urzędu Pracy o 

dezaktualizacji oferty. W przypadku trzykrotnego braku 

kontaktu telefonicznego z pracodawcą – oferta zostaje 

wycofana z realizacji. 

 Oferta Pracy jest zgłoszona wyłącznie w PUP w Otwocku 

 Wyrażam/nie wyrażam zgody na upowszechnianie informacji 

umożliwiających identyfikację pracodawcy krajowego. 

 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis pracodawcy) 

 

*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 

II. Informacje dotyczące zgłoszonego miejsca zatrudnienia 

11. Nazwa zawodu 

…………………………………… 

……………………………………. 

13. Nazwa stanowiska 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

14. Liczba wolnych miejsc zatrudnienia …… 

- w tym dla osób niepełnosprawnych. …… 

12. Kod zawodu   
 

      

15. Wnioskowana liczba kandydatów w tym: 

- kandydaci z terytorium Polski ……. 

- kandydaci z terytorium EOG ……. 

16. Adres miejsca wykonywania pracy 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………. 

………………………………………… 

17. Ogólny zakres obowiązków: 

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

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

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

...................................................................... ............................................................................................  
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18. Rodzaj zatrudnienia 

a) umowa na czas nieokreślony 
b) umowa na czas określony  

c) umowa na okres próbny  

d) umowa na zastępstwo  

e) umowa zlecenia   

f) umowa o pracę tymczasową  

Okres zatrudnienia ……………...  

19. Zmianowość 

a) jedna zmiana  
b) dwie zmiany  
c) trzy zmiany   
d) ruch ciągły 
e) inna (jaka?) …………………………  

Godziny pracy …………………………………. 

Wymiar czasu pracy (jaki?)

………………………………………………….. 

20. Data rozpoczęcia zatrudnienia 

………………………………………… 

21. Wysokość wynagrodzenia (kwota brutto) 

…………………………………………………. 

22. System wynagradzania:  a) miesięczny 
b) godzinowy c) akord d) prowizja  

23. Wymagania – oczekiwania pracodawcy 

Poziom wykształcenia …………………………………………………. 

Kierunek/ Specjalność …………………………………….................... 

Doświadczenie zawodowe ……………………………………………. 

……………………………………………………………….………… 

Uprawnienia …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

24. Dodatkowe informacje (oczekiwania) 

Umiejętności ………………..………………………………………… 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Znajomość języków obcych (jakich?) 

……………………………………………………………………… 

Poziom:    podstawowy dobrybiegły  

Pracodawcy szczególnie zainteresowani kandydatami z państw EOG – należy wypełnić druk oferty pracy dla obywateli EOG!!! 

III. Adnotacje Urzędu Pracy 

25. Sposób przyjęcia oferty 

a) osobiście  

b) pisemnie  

c) faks  

d) e-mail   

e) inna forma………………   
 

 

26. Data przyjęcia zgłoszenia 

……………..………………. 

27. Kontakty – częstotliwość 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

 

28. Data aktualności oferty 

……………………………….…… 

29. Numer pracownika 

 

   

30. Data dezaktualizacji oferty 

………..………………………… 

Przyczyna:  

Upływ terminu   

Anulowana  
Zrealizowana  
Inna  

Adnotacje dot. kontaktów /pkt 26/  

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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


