Załącznik nr l sl.~~
Zarządzenia nr -.'l.... ./2019
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 13 marca 2019 r.

Regulamin
naboru na wolne stanowiska urzędnicze
i kierownicze stanowiska urzędnicze
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin rnruejszy ustala zasady postępowania w procesie zatrudniania i w
zakresie tym uzupełnia on postanowienia art. 11 - 15 ustawy z 21 listopada 2008r. o
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
2. Regulamin niniejszy dotyczy zatrudniania na wolne stanowiska urzędnicze, w tym
kierownicze stanowiska urzędnicze pracowników, których stosunek pracy nawiązuje
się w drodze umowy o pracę. Regulamin dotyczy również naboru na stanowiska
kierowników jednostek organizacyjnych za wyjątkiem kierowników instytucji kultury.
Nie dotyczy on zatrudniania na stanowiska pomocnicze i obsługi.
3. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.
4. Celem naboru jest wyłonienie spośród jego uczestników kandydata spełniającego
warunki do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym lub kierowniczym stanowisku
urzędniczym w Urzędzie Miasta bądź gminnej jednostce organizacyjnej.
5. Ilekroć w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta
Ustroń jest mowa o:
1) Regulaminie - rozumie się przez to Regulamin naboru na wolne stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń;
2) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miasta Ustroń;
3) Komisji - rozumie się przez to Komisję Rekrutacyjną;
4) Ogłoszeniu - rozumie się przez to Ogłoszenie o naborze;
5) Wniosku - rozumie się przez to Wniosek w sprawie wszczęcia procedury naboru;
6) ofercie - rozumie się przez to dokumenty złożone do naboru przez kandydata;
7) Naczelniku Wydziału - rozumie się przez to Naczelnika Wydziału, Komendanta
Straży Miejskiej, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Ustroń
8) Biuletynie Informacji Publicznej - rozumie się przez to Biuletyn Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Ustroń
9) Stanowisku urzędniczym - rozumie się przez to stanowiska urzędnicze oraz
kierownicze stanowisko urzędnicze.
6. Postanowienia regulaminu niniejszego nie sprzeciwiają się realizacji prowadzonej
w Urzędzie Miasta polityki kadrowej. Nie wykluczają możliwości awansowania
pracowników, przenoszenia ich na inne niż zajmowane stanowisko, dokonywania
zmian zakresu powierzanych pracownikom obowiązków służbowych.

§ 2.
Rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze
1. Decyzję o rozpoczęciu rekrutacji podejmuje Burmistrz Miasta:
1) na stanowiska naczelnika wydziału Urzędu, samodzielne stanowiska oraz na
stanowisko kierownika gminnej jednostki w oparciu o posiadane informacje,
2) na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie w oparciu o wniosek naczelnika
wydziału którego wzór stanowi załącznik nr 1 Regulaminu przekazany wraz

z formularzem opisu wolnego stanowiska pracy stanowiącego załącznik nr 2
Regulaminu.
2. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Burmistrza Miasta powodują
rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

1.
2.

3.
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6.
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8.

§ 3.
Komisja Rekrutacyjna
W toku naboru na wolne stanowisko działa Komisja Rekrutacyjna, która składa się co
najmniej z trzech osób.
W przypadku rekrutacji na stanowisko urzędnicze Urzędu w skład Komisji wchodzą:
1) Burmistrz Miasta lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący Komisji,
2) Naczelnik wnioskujący o zatrudnienie lub osoba przez niego wskazana jako
członek Komisji bądź osoba, która wykonuje zadania wynikające ze sprawowania
przez Burmistrza Miasta funkcji nadzorczych nad jednostkami organizacyjnymi
gminy lub jednostkami utworzonymi przez gminę na podstawie odrębnych ustaw.
3) pracownik prowadzący sprawy kadrowe jako sekretarz Komisji.
Skład Komisji zatwierdza Burmistrz Miasta na wniosek Sekretarza Miasta lub
pracownika ds. kadr. Wzór wniosku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
stanowi załącznik nr 3 Regulaminu.
W
przypadku
naboru
na stanowiska
kierowników
gminnych
jednostek
organizacyjnych, skład Komisji zatwierdzany jest każdorazowo przez Burmistrza
Miasta na wniosek Sekretarza Miasta lub pracownika ds. kadr.
Posiedzenia Komisji są protokołowane.
Pracami komisji konkursowej kieruje Przewodniczący komisji, który w razie
konieczności rozstrzygania istotnych spraw zarządza głosowanie.
Członkowie komisji składają oświadczenie o tym, że nie pozostają z żadnym z
kandydatów ubiegających się o wolne stanowisko pracy w związku małżeńskim, nie
są krewnymi ani powinowatymi żadnego z kandydatów. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 4 Regulaminu.
Członkowie Komisji są zobowiązani do obiektywnej i rzetelnej oceny każdego
kandydata oraz stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych.
Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.
§ 4.

Etapy naboru.
toku procedury naboru następują kolejne etapy:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko,
Przyjmowanie dokumentów,
I etap selekcji - wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych,
Poinformowanie kandydatów o wynikach I etapu selekcji,
II etap selekcji - selekcja końcowa kandydatów:
1) test kwalifikacyjny kandydatów, jeżeli komisja tak postanowi,
2) rozmowa kwalifikacyjna,
6. Wybór kandydata,
7. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko,
8. Ogłoszenie wyników naboru.

W
1.
2.
3.
4.
5.

§ 5.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
1. Ogłoszenie umieszczane jest obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy informacyjnej Urzędu na okres co najmniej 10 dni od dnia opublikowania.
2. Ogłoszenie dodatkowo można upowszechnić w innych miejscach między innymi w
prasie, internecie, akademickich biurach karier, biurach pośrednictwa pracy, urzędach
pracy.
3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
1) nazwę i adres jednostki,
2) określenie stanowiska, na które przeprowadza się nabór,
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem ze wskazaniem które z nich
są:
a) niezbędne - wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku,
b) dodatkowe - pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie
zadań na danym stanowisku
4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
5) informację o warunkach pracy na danym stanowisku,
6) 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%,
7) wskazanie wymaganych dokumentów,
8) określenie sposobu, terminu i miejsca składania dokumentów.
4. Ogłoszenie może zawierać dodatkowe informacje inne niż wymienione w ust. 3.
5. Burmistrz Miasta może podjąć decyzję o unieważnieniu naboru bez podania
przyczyny.

§ 6.
Przyjmowanie dokumentów
1. Po ogłoszeniu następuje przyjmowanie dokumentów kandydatów.
2. Kandydat składa dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze.
3. Kandydat, który chce skorzystać z uprawnienia określonego w § 9 ust. 2,
zobowiązany jest do złożenia wraz z wymaganymi dokumentami, kopię dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.
4. Dokumenty
składane przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie będą
przyjmowane w formie pisemnej w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
5. Dokumenty dotyczące zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze złożone bez
wszczętej procedury naboru na wole stanowisko urzędnicze pozostawia się bez
rozpatrzenia a po dwóch tygodniach od złożenia niszczone.
§7
I etap
Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych
1. I etap selekcji przeprowadza się niezwłocznie po upłynięciu terminu składania ofert.
2. Wstępna selekcja kandydatów przeprowadzana jest w celu ustalenia, czy kandydat
spełnia wymagania formalne określone w Ogłoszeniu poprzez analizę złożonych
dokumentów aplikacyjnych.

3. Weryfikacja
zgodności
złożonych
dokumentów
z wymogami
formalnymi
przeprowadzana jest przez sekretarza Komisji i co najmniej jednego z jej członków.
Z weryfikacji zgodności złożonych przez kandydatów dokumentów sporządza się
notatkę, którą załącza się do protokołu naboru.
4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia
kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.
5. Powiadomienia kandydatów telefonicznie lub drogą e-mailową lub za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej na platformie SEKAP lub ePUAP lub pocztą o
wyniku oceny oferty oraz kandydatów spełniających wymogi formalne o formie i
terminie II etapu selekcji dokonuje sekretarz Komisji.
§

8.

II etap - selekcja końcowa
1. Celem selekcji końcowej kandydatów jest sprawdzenie niezbędnej wiedzy
i umiejętności oraz wymagań dodatkowych określonych w Ogłoszeniu.
2. Komisja przeprowadza selekcję końcową kandydatów korzystając z następujących
metod:
1) testu kwalifikacyjnego - fakultatywnie,
2) rozmowy kwalifikacyjnej - obligatoryjnie,
o metodach i technikach stosowanych w ocenie kandydatów decyduje Komisja.
3. Test kwalifikacyjny może mieć formę sprawdzianu wiedzy teoretycznej lub / i
umiejętności praktycznych; którego celem jest sprawdzenie poziomu wiedzy
kandydata potrzebnej do wykonywania określonej pracy na stanowisku pracy objętym
naborem.
4. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest zbadanie - w bezpośrednim kontakcie
z kandydatem - jego predyspozycji osobowościowych do wykonywania powierzonych
obowiązków oraz pozyskanie informacji na temat posiadanej przez kandydata wiedzy
merytorycznej niezbędnej do pracy na danym stanowisku, wiedzy na temat struktur
samorządu terytorialnego, zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych
poprzednio, celów zawodowych.
5. Rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny odbywa się w wyznaczonym terminie i
miejscu.
6. Niestawienie się kandydata w terminie o którym mowa w ust. 5 uznaje się jako jego
rezygnację z udziału w naborze. W przypadku spóźnienia się kandydata na rozmowę
lub test kwalifikacyjny albo niesamodzielnego rozwiązywania testu kwalifikacyjnego
następuje wykluczenie kandydata z dalszego udziału w naborze.
7. Wnioskujący o nabór lub osoba przez niego wyznaczona, wchodząca w skład Komisji
Rekrutacyjnej:
1) przygotowuje test kwalifikacyjny i ponosi odpowiedzialność za jego poprawność,
2) przygotowuje klucz odpowiedzi i ponosi odpowiedzialność za jego poprawność,
3) przedkłada dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2 sekretarzowi Komisji
najpóźniej w dniu selekcji końcowej kandydatów.
8. W przypadku wadliwej konstrukcji pytania bądź błędu w teście kwalifikacyjnym
Komisja wyłącza ww. pytanie i dostosowuje odpowiednio skalę punktową.
9. Dostęp do testu kwalifikacyjnego posiadają tylko osoby będące w składzie Komisji.
10. Każdy z członków Komisji po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przydziela
kandydatowi punkty w skali od O do 10. Sekretarz komisji ma głos opiniujący.

11. Komisja dokonuje oceny kandydata i jej wyniki zamieszcza w kwestionariuszu oceny
kandydata.
§ 9.
Wybór kandydata
1. W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pręciu najlepszych kandydatów,
spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających
wymagania
dodatkowe,
których przedstawia kierownikowi jednostki
celem
zatrudnienia wybranego kandydata.
2. Jeżeli w jednostce 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, o których mowa w ust. 1
3. Warunkiem zatrudnienia kandydata jest uzyskanie przez niego więcej niż 50 %
punktów, o ile kandydat w wyniku selekcji końcowej nie otrzyma żadnej oceny
dyskwalifikującej za wymagania niezbędne oraz zaakceptuje zaproponowane mu
warunki płacowe.

1.
2.
3.

4.

§ 10.
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy.
Po zakończeniu naboru sporządza się protokół.
Do protokołu załącza się wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem naboru.
Protokół zawiera:
1) określenie stanowiska, na które był przeprowadzany nabór, liczbę kandydatów
oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem
kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się §
9 ust. 2, przedstawianych kierownikowi jednostki;
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.
Wzór protokołu naboru kandydatów stanowi załącznik nr 5 Regulaminu.
Po zatwierdzeniu protokołu naboru przez Burmistrza Miasta pracownik ds. kadr:
1) powiadamia
niezwłocznie wszystkich,
którzy uczestniczyli w rozmowie
kwalifikacyjnej podczas selekcji końcowej kandydatów o wyniku naboru;
2) umożliwia wgląd do testu kwalifikacyjnego kandydata na jego życzenie.
§ 11.
Informacja o wyniku naboru
1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest
publikowana przez okres co najmniej 3 miesięcy w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustroń.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

~---

~--------------------------,-----------------~

1)
2)
3)

nazwę i adres jednostki;
określenie stanowiska;
imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru
na stanowisko.
5) Wzór informacji o wynikach naboru stanowi załącznik nr 6 Regulaminu.
3. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w
drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego
stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród
kandydatów, o których mowa w § 9 ust. 1.
§ 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§12
Sposób postępowania z dokumentami
1. Dokumenty osób które zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały
umieszczone w protokole, wśród nie więcej niż 5 najlepsżych kandydatów
uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w
ogłoszeniu o naborze, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną
przez okres 5 lat.
2. Dokumenty kandydatów nie umieszczonych w protokole przechowuje się przez
okres trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, a następnie w
przypadku ich nieodebrania po upływie tego okresu niszczy.
3. Dokumenty dotyczące zatrudnienia, złożone bez wszczętej procedury naboru na
wolne stanowisko urzędnicze, pozostawia się bez rozpoznania i w przypadku ich
nieodebrania po upływie miesiąca niszczy.

§ 13
Załączniki stanowią integralna część Regulaminu.
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załącznik nr 1 regulaminu naboru na
wolne stanowiska urzędnicze
i kierownicze stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miasta Ustroń

Ustroń, dnia

.

(komórka organizacyjna)

Do Burmistrza Miasta Ustroń

Wniosek
o przyjęcie nowego pracownika
Zwracam się z prośbą o wszczęcie naboru na stanowisko

w

.
(komórka organizacyjna)

Wakat
a)
b)
c)
d)
e)

powstał w wyniku:
przejścia pracownika na emeryturę, rentę,
rozwiązania umowy o pracę
powstania nowej komórki organizacyjnej
zmiany przepisów prawnych, wprowadzenia nowych zadań do realizacji
innej sytuacji

Proponowany termin zatrudnienia:

Proponowane wynagrodzenie:

.

.

podpis naczelnika wydziału lub osoby upoważnionej

akceptuję/nie akceptuję*

załącznik nr 2 regulaminu naboru na wolne
stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń

Ustroń, dnia

.

FORMULARZ
OPISU STANOWISKA PRACY
W URZĘDZIE MIASTA USTROŃ
A. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY:
1. Stanowisko

.

2. Komórka organizacyjna

.

3. Wymiar czasu pracy

.

B. WYMAGANIA

KWALIFIKACYJNE - NIEZBĘDNE:

1. Wykształcenie

.

2. Kierunek

.

3. Wymagana specjalność

.

4. Obligatoryjne uprawnienia

.

5. Staż pracy

,

.

6

.

C. WYMAGANIA DODATKOWE:
a)

.

b)

.

c)

.

D. PREDYSPOZYCJE OSOBOWOŚCIOWE, UMIEJĘTNOŚCI:
a)

.

b)

.

c)

.

E. ZAKRES CZYNNOŚCI NA STANOWISKU:
a)

.

b)

.

c)

.

podpis naczelnika wydziału lub osoby upoważnionej

załącznik nr 3 regulaminu naboru na wolne
stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń

Ustroń, dnia

Do Burmistrza Miasta Ustroń

Wniosek
ws. powołania komisji rekrutacyjnej
naboru na wolne stanowisko urzędnicze/kierownicze stanowisko urzędnicze
naboru nr
.

W związku z rozpoczęciem procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze/
kierownicze stanowisko urzędnicze proponuję niżej wymienione osoby do Składu
komisji rekrutacyjnej:
1. Przewodniczący -

.

2. Członek komisji -

.

3. Sekretarz komisji -

.

4.

Akceptuję/nie akceptuję:

.

załącznik nr 4 regulaminu naboru na wolne
stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń

Oświadczenie członka komisji konkursowej
oceniającej kandydatów w procedurze naboru
na stanowisko

Imię i nazwisko członka komisji:

.

Świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:
nie pozostaję z żadnym z kandydatów ubiegających się o stanowisko

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub
powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli z osobami przystępującymi do naboru.

(data i podpis członka komisji)

W związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności podlegam wyłączeniu
z niniejszej procedury konkursowej

(data i podpis członka komisji)

załącznik nr 5 regulaminu naboru na
wolne stanowiska urzędnicze
i kierownicze stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miasta Ustroń

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE
1. Nazwa jednostki:

.

2. Skład komisji:
a) Przewodniczący komisji:

.

b) Sekretarz komisji:

.

c) Członek komisji:

.

3. Liczba nadesłanych ofert:

.

I.p.

miejscowość

nazwisko i imię

1.
2.

....
4. Liczba ofert spełniających wymagania formalne:

.

5. Zastosowane techniki i metody naboru:

6. Lista najlepszych kandydatów wyłonionych w drodze dotychczasowej selekcji:
I.p.

nazwisko i imię

miejscowość

orzeczenie o
niepełnosprawności

suma
punktów

1.
2.
....

5.
7. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

8. Załączniki do protokołu:
a) testy kwalifikacyjne (ieśli zdecydowano się na jego organizację)
b) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej
c) oferty osób wymienionych w pkt 6
Podpisy członków Komisji:

(data, podpis Burmistrza Miasta lub osoby upoważnionej)

załącznik nr 6 regulaminu naboru na
wolne stanowiska urzędnicze
i kierownicze stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miasta Ustroń

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

(nazwa stanowiska)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko
został/a wybrany/a:
Pan/i

zamieszkały/a
(imię i nazwisko)

.
(miejsce zamieszkania)

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

(data, podpis Burmistrza Miasta lub osoby upoważnionej)

