
Zarsqttanie ~r25fiL '2- 

Whjia Grniny ~ot.e&ce 
z dnia 16 kwietaia 2007 rokv 

w sprawie: ustalenia regularninu naboru na wolne stanowiska urrednicze w 
Unqdsie Grniny Kdacsyee 

Na podstawic art. 33 ust. 3 ustawy s dnia 8 rnarca 7990 roku o samorzqdzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. -I591 s p6in. tm. )  w zwiqzku z a h  3a ust. 2 
ustawy z dnia 22 marca 1990 mku o pracownikach samrrqdowych (Dz. U. z 2001 r, 
Nr 142 poz.1593 z p6zn. zm.) zanqdsam, co nastqpuje: 

Wprowadzarn regulamin naboru na wolne stanowiska unqfnicse w Ungdzie Gminy 
Kdaczyce - stanowiqcy zafqczni k nr 1 do zarzqdzenia. 

§ 2 

Nadzbr nad realitacjq zanqdsenia povvierzarn Sekretarzowi grniny. 



Zalcznik nr 1 do 
Zarzqdzen ia n r4W2M-K 23-4 2 ,?,-? 2 

Wojta Gminy Kdaczyce 
Z dnia 16 kwietnia 2007r. 

/ 

REGULAMIN NABORU 
NA WOLNE STANOWISKA URZEDNICZE 

W URZEDZIE GMlNY KOLACZYCE 

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzqdnicze w 
oparciu o ohvatty i konkurencyjny nab& na wolne stanowiska pracy. 

Rozdzial I 
Podjqcie decyzji o rozpoczeciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko 

urzqdnicze 

9 1 
1. Decyzjq o rozpoczqciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Wojt z wtasnej 

1) inicjatywy lub w oparciu o wniosek przekazany przez Kierownika referatu, 
Sekretarza lub Skarbnika o wakujqcym stanowisku. 

2. Wniosek, o ktdrym mowa w ust. 1 moie zostaC zbzony w forrnie pisemnej lub 
ustnej oraz zawieraC informacjq dotyczqcq opisu stanowiska na wakujqce miejsce 
pracy, w szczegolnosci okreslenie celow i zadan wykonywanych na danym 
stanowisku pracy oraz wynikajqcych z tego tytutu obowiqzkow obciqzajqcych 
zajmujqcego je stanowiska. 

3. Pozytywne rozpatrzenie wniosku powoduje rozpoczqcie procedury na boru 
kandydatow na wolne stanowisko urzqdnicze. 

Rozdziat ll 
Powolanie Komisji Rekrutacyjnej 

9 2 
1. Komisjq Rekrutacyjnq powduje Wojt. 
2. W sktad Komisji Rekrutacyjnej wchodzq 

a a) Wojt lub osoba przez niego upowainiona, 
b) osoba wnioskujqca o zatrudnienie 
c) inne osoby wskazane przez Wojta-pracowni k Urzqdu Gminy 

3. Komisja dziata do czasu zakonczenia procedury naboru na wolne stanowisko 
pracy. 

Rozdzial Ill 
Etapy naboru 

§ 3 
1. Ogtoszenie o naborze na wolne stanowisko urzqdnicze. 
2. Sktadanie dokumentow aplikacyjnych. 
3. Wstqpna selekcja kandydatow - analiza dokumentow aplikacyjnych. 
4. Ogtoszenie listy kandydatow, Morzy spetniajq wymagania formalne. 
5. Selekcja koncowa kandydatow - rozmowa kwalifikacyjna 
6. Sporzqdzenie protokdu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko 



~rzqdniwe. 
7. Podjqcie decyzji Q podpisaniu umowy o praq.  
8. Ogtoszenie wynikbw naboru. 

Rozdziat PJ 
OgJuszenie o na borze na wolne stancwisko unqdnicze 

9 4 
.? . Ogbszenie o wolnym stanowisku urzqdniczym umieszcza siq abligatoryjnie w 

Biuletynie lnforrnacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej U q d u  Gminy 
2. Molliwe jest urnieszcnanie agbszefi dodatkowo w inn ych rniejscach, rn.in.: 

a) prasie, 
b) u q d z i e  pracy 

3. Ogbszenie o naborze na w l n e  stanowisko powinno zawferae 
elementy wskasane w art. 3a ust. 5 ustawy z dnia 22 rnarca 1990 roku o 
pracowni kach sarnorzqdowych (Dz, U, z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z pb in .  zm.). 

4. Termin do skbdania dokwrnentdw wskazanych w ogbszeniu e nabolze nie mote 

C 
bye kr6tszy n i i  74 dni d dnia optzblikowania oglossenia w BIP. 

Rozdzial V 
Przyjrnowanie dokurnentow aplikacyjnych 

§ 5 
1. Po qfoszeniu umieszcronym w BIP i na tablicy ogbszejl nastppuje pnyjmowanie 

dokumentbw aplikacyjnych od kandydatdw zaintesesowanych ptacq na wolnym 
stanowisku urzqdnicryrn w Ursqdzie Gminy. 

2. Na dokumenty aplikacyjne skhdajq sie: 
a) list motywacyjny, 
b) zyciorys - curriculum vitae, 
c) kserokopie swiadectw pracy, 
d) kserokopie dyplomow potwierdzajqcych wykszhkenie, 
e} kserokopie zaswiadczeir o ukonczonych kursach, szkoleniach, 
f j  oswiadczenie o niekaralnosci i konystaniv r pehi praw publicznych, 
g) ~Swiadczenie o wyraieniu zgody na pnehrvarzanie danych osobowych dla 

celbw rekrutacji 
3. Dokumenty aplikacyjne skbdane przez m b y  ubiegajqce sig o zatrudnienie mogq 
by6 przyjmowane tylka po umieszczeniu ogbszenia o organirowanym nabone na 
wolne stanowisko urzqdnicze i tylko w formie pisernnej. 
4. Nie ma mozliv&ci przyjmowania dokurnentbw aplikacyjnych d rogq elektronicznq 
z wyjqtkiem dokumentww opatnonych bezpiecznym podpisern elektronicznyrn 
weryfikowanym p n y  pomocy wafnego kwalifikowanego certyfikatu (rgodnie s ustawq 
z dnia 18 weSnia 2001 mku o podpisie etektronicznym - Dz.U. s 2001 roku, Nr 130, 
poz. 1450) . 
5. Nie ma mzliwoSci p r r y j m n i a  dokumen26w aplikacyjnych poza ogbszeniern. 

Rozdziaf VI 
Wstqpna selekcja kandydatbw - analiza dokumentbw aplikacyjnych 



2. Analiza dokumentb polega na zapoznaniu sie peez Kornise z aplikacjami 
nadedanyrni przer kandydath. 

3. Celern analiry dokument6w jest por~wnanie danych, zawartych w aplikacji 
z wyrnaganiarni formalnymi okreSlonymi w ogbszeniu. 

4. Wyni kiem analizy dokumentbw jest wstqpne okreS6enie moiliwoSci zatrudnienia 
kandydata do pracy na wolnyrn sfanowisku uaqdniczym. 

Rordriai VII 
Ogtoszenis 'Fisty kandydat6w, spelniajqcych wymagania forrnalne 

5 7 
I. Po u p w e  teminu do sloienia dokument6w, okr&lonego w ogloszeniu 
o nabone i wstqpnel selekcji umieszcza sig w B1P list? kandydatbw, ktbrzy 
spehiajq wyrnagania formalne okreSlone w ogtosteniu. 
2. Lista, o M r e j  m o w  w pM. 1, rawiera imiona i nazwiska kandydat6w oraz ich 
miejsca sarniesrkania w rozumieniu przepisdw Kodeksu Cywilnego. 
3. Lista kandydatbw spehiajqcych wyrnagania formalne bwzie umiesrczona w BIP 
do momentu og!osrenCa ostatecznych wyni kbw naboru. 
4. lnfomacje o kandydatach, ktbny zgbsili siq do naboru, stanowiq infomacjq 
publicznq w zakresie objqtyrn wyrnaganiarnf swiqzanyrni ze starvowiskiern 
unedniczyrn, okreSlonymi w ogloszeniu 6 naborze, 

§ 8 
1. Selekcj~ koficowq stanawi rozmowa kwalifikacyjna 
2. Celern rormwy kwalifikacyjnej jest nawiqzanie kzpoSredniego kontaktu z 
kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji. 
3. Rezrnowa kwalifi kacyjna pozwoli romiez zbadat: 
a) predyspozycje i umiejgtnoSci kandydata gwarantujqce prawidbwe wykonywanie 
powierzonych obowiqzkbw, 
b) posiadanq wiedzq na ternat jednostkf samonqdu terytorialnego, w ktdrej ubiega 
siq o stanowisko, 

I - c) obowiqzki i zakres odpowjedzialnosci na stanowiskach zajmowanych poprzednio 
przez kandydata, 
d) cele zawodewe kandydata. 
4. Rozrnowq kwalif~ kacyjnq pmprowadza komfsja rekrutacyjna. 
5, Katdy czfonek Komisji Rekrutacyjnej podctas mrmawy przydriela kandydatowi 
punkty w skali od 0 do -lo. 

Rozdzial IX 
Ogtossenie wyni k6w 

§ 9 
i .  Po przeprowadzonej mzmowie kwalifikacyjnej Kornisja Rekrutacyjna wybiera 

kandydata, ktbry w selekcji kohcowej, uzyskal najwylssq liczbg punktbw s rozmowy 
kwa l ifi kacyjne]. 

2. Kandydat wybniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracq, 
sobowiqzany jest przedloQC raSwiadczenie o niekaralnoSci i badania Eekarskie. 

I 



RozdziaC X 
Spolnqdzenie protokdu z przeprowadzonego na bow na dane stanowisko 

vracy 

5 90 
Po zakoriczeniu procedury naboru sekretarz komisji sporrqdza protokM s 
pneprowadzonego nabom zgodnie z wymaganiarni okreSlonyrni w ustawie z dnia 22 
rnarca 1990 roku o pra'acowni kach samorzqdowych (Dz. U. r 200 1 r. Nr 142 poz. 1593 
z p6in. zrn.). 

RozdriaE XI 
Informacja o wynikach naboru 

5 11 
1. lnbrmacj? a wynikach naboru upowszechnia siq w terminie 14 dni od dnia 
zatrrrdnienia wybranego kandydata lub sakahczenia procedury naboru, w przypadku, 
gdy w jego wyniku nie doszb do zatrudnienia zadnego kandydata. 
2. Informacja, o kt6rej mowa w pkt. 1, rawiera: 
a) name i adres jednostki, 
b) okreslenie stanowiska unqdniczego, 
c) imig i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania, 
d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia 
iadnego kandydata. 
3. lnforrnacje o wyniku nabaru upowszechnia siq w BIP i na Zablicy ogbszeti prrez 
okres, co najrnniej 3 rniesiqcy. 
4. JeZeli stosunek pracy osoby wybnionej w drodre naboru ustat w ciqgu 3 rniesiecy 
od dnia nawiqzania stosunku pracy, motliwe jest zatrudnienie na tym samyrn 
stanowisku kolejnej osoby spoSrlbd najlepsqch kandydatbw wymienionych w 
protokole Eego naboru. Przepisy pM. 1, 2 i 3 stosuje siq odpowiednio. 

Rozdriak XI1 
Spos6b postqpowania z dokumentami a plikacyjnymi 

§ 12 
1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, kt6ry zostanie wybniony w procesie rekrutacji 
sosbnq dotqcrone do jego akt osobowych. 
2. Dokumnty aplikacyjne osob, kMre w procesie rekrutacji zakwalifikowaly siq do 
dalszego etapu i tostaly urnieszczone w protokole, b@q przechowywane, zgodnie z 
Fnstrukcjq kancelaryjnq, ptzez okres 2 lat, a nastqpnie przekazane do archiwum 
zaktadowego. 
3. Dokumenty apli kacyjne pozostafych os6b odsyfane lub od bierane osobigcie 
prrez zainteresowanych. 


