Załącznik do Zarządzenia Nr 492/11
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 9 grudnia 2011 r.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska
urzędnicze, w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa zasady i tryb prowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), zwane dalej „wolnymi
stanowiskami urzędniczymi”.
§ 2. 1. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze jest konkurencyjny i odbywa się w ramach
jawnej procedury rekrutacyjnej.
2. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
1) zarządzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze i powołanie Komisji Rekrutacyjnej;
2) przygotowanie i publikacja ogłoszenia;
3) wyłonienie kandydatów.
3. Za przeprowadzenie naboru odpowiada Sekretarz Miasta.
Zarządzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
§ 3. 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Prezydent Miasta Zduńska
Wola, na uzasadniony wniosek dyrektora/kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Miasta
Zduńska Wola, w której występuje wolne stanowisko urzędnicze, po akceptacji jego
bezpośredniego przełożonego, a także z inicjatywy własnej.
2. Wniosek skierowany do Prezydenta Miasta Zduńska Wola określa wymogi, jakie winien
spełniać kandydat na dane stanowisko pracy. Opis stanowiska pracy zawiera:
1) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy;
2) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności;
3) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia;
4) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.
3. Akceptacja wniosku równoznaczna jest ze zgodą Prezydenta Miasta Zduńska Wola na
rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze.
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

1)
2)
3)
4)

§ 4.1. Komisję Rekrutacyjną powołuje zarządzeniem Prezydent Miasta Zduńska Wola.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:
Prezydent Miasta Zduńska Wola lub osoba przez niego wyznaczona;
wnioskujący o zatrudnienie lub osoba przez niego upoważniona;
pracownik Stanowiska ds. Kadr;
inna osoba wskazana przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola.
3. Komisja składa się z co najmniej trzech osób.
4. Na każdą rekrutację zostaje powołana odrębna Komisja Rekrutacyjna.
5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Etapy naboru

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

§ 5. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze składa się z następujących etapów:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze;
składanie dokumentów przez kandydatów;
analiza dokumentów;
ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne;
ocena merytoryczna: test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna;
sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru, który powinien zawierać ustalenia Komisji
Rekrutacyjnej na etapie analizy dokumentów, a także przebieg i wynik oceny merytorycznej;
ogłoszenie wyników naboru.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

§ 6. 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze zamieszcza się obligatoryjnie
w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej „BIP” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Zduńska Wola.
2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze powinno zawierać:
1) nazwę i adres jednostki;
2) określenie stanowiska;
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska;
4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;
4a) informację o warunkach pracy na danym stanowisku;
4b) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) określenie terminu (dzień i godzina) oraz miejsca składania dokumentów. Dokumenty
przyjmowane będą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta Zduńska Wola.
Przyjmowanie dokumentów
§ 7. 1. Po dokonaniu ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze następuje
przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów.
2. Oferta kandydata powinna zawierać:
1) dokumenty aplikacyjne:
a) list motywacyjny;
b) życiorys,
2) dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458);
3) inne niezbędne dokumenty i oświadczenia, tj.:
a) kserokopie świadectw pracy;
b) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
c) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, dodatkowo zdobytych
umiejętnościach i osiągnięciach;
d) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
e) kwestionariusz osobowy;

oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
skarbowe;
g) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na pracę na proponowanym stanowisku pracy;
h) kandydat, który ma określony stopień niepełnosprawności zobowiązany jest do złożenia kserokopii
f)

orzeczenia o niepełnosprawności.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, mogą być przyjmowane tylko po dokonaniu
ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze i wyłącznie w formie pisemnej.
Analiza dokumentów
§ 8. 1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
2. Celem analizy jest porównanie danych zawartych w dokumentacji z wymaganiami
zawartymi w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
3. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia
kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne
§ 9. 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze na
wolne stanowisko urzędnicze i wstępnej selekcji, w BIP zamieszcza się listę kandydatów, którzy
spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce
zamieszkania.
3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie zamieszczona w BIP do
momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
4. Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym.

Ocena merytoryczna
§ 10. 1. Ocena merytoryczna może być przeprowadzana w dwóch etapach, na które składają
się: test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna. Komisja Rekrutacyjna podczas naboru
decyduje, czy przeprowadza powyższe procedury łącznie, czy korzysta z jednej z nich.
2. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do
wykonywania czynności na danym stanowisku urzędniczym. Test zawiera minimum 10 pytań
i określa zasady punktacji.
3. Celem przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jest określenie predyspozycji
i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Każdy członek Komisji
Rekrutacyjnej przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.
4. W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów,
spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania
dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata.
5. Jeżeli w Urzędzie Miasta wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w
miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%,
pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych
stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób,
których mowa w ust. 4

Sporządzenie protokołu z czynności Komisji Rekrutacyjnej
§ 11. Po przeprowadzeniu procedury naboru Komisja Rekrutacyjna sporządza
protokół, który zawiera:
1) określenie stanowiska, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imion,
nazwiska i miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej
niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych;
2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania
formalne;
3) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru;
5) skład komisji przeprowadzającej nabór.

Informacja o wynikach naboru
§ 12. 1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia
zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego
wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i adres jednostki;
2) określenie stanowiska;
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego
kandydata.
3. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Zduńska Wola przez okres co najmniej 3 miesięcy.
4. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osoba wyłonioną w drodze
naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest
zatrudnienie na tym stanowisku kolejnej osoby spośród kandydatów , o których mowa w § 10 ust. 4.
Przepisy § 10 ust. 5 i § 11 ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Sposób postępowania z dokumentami
§ 13. 1. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną
dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty kandydatów, którzy w procesie rekrutacji zakwalifikowali się do dalszego
etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
przez okres 2 lat.
3. Dokumenty osób niezakwalifikowanych powinny być zwrócone zainteresowanym
(kandydatom), poprzez ich odesłanie lub będą odbierane przez nich osobiście.

