PRUDNIKA

Zarzadzenie Nr 0152/3/2009
Burmistrza Prudnika
z dnia 9 stycznia 2009 r.

w sprawie regulaminu naboru pracownikow na stanowisko urz^dnicze w Urz^dzie Miejskim
w Prudniku.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr.142 poz. 1591, z pozn. zm. ) w zwiajzku z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada
2008

r. o pracownikach samorza^dowych (Dz. U.

wprowadzenie

regulaminu

naboru

pracownikow

Nr 223, poz. 1458 ) zarzajdzam
na

stanowisko

urz^dnicze

w Urz^dzie Miejskim w Prudniku.
I.

POSTANOWIENIA OGOLNE

§1.1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad naboru pracownikow na stanowisko urz^dnicze,
ze szczegolnym uwzgl^dnieniem zapewnienia jego otwartosci i konkurencyjnosci oraz
zagwarantowania rownego dost^pu do miejsc pracy w Urz^dzie.
2. Regulamin ustala zasady naboru pracownikow zatrudnianych na stanowiska urz^dnicze,
w tym kierownicze, w Urz^dzie Miejskim w

Prudniku, z wytajczeniem stanowisk

obsadzonych w drodze wyboru oraz powolania. Regulamin okresla czynnosci od
przygotowania naboru do wylonienia kandydata, z ktorym zostanie nawia^zany stosunek
pracy.
3. Regulamin nie ma

zastosowania do wolnych stanowisk urz^dniczych obsadzonych

w wyniku:
1) okresowego zast^pstwa pracownika,
2) organizacji aktywnych form przeciwdzialania bezrobociu na czas wynikaja^cy z zawartej
umowy z Powiatowym Urz^dem Pracy,
3) awansu zawodowego pracownika zatrudnionego w Urz^dzie Miejskim w Prudniku,
4) przeniesienia pracownika samorza^dowego do pracy w Urz?dzie Miejskim w Prudniku w
drodze porozumienia pracodawcow.
II.

PRZYGOTOWANIE REKRUTACJI

§ 2. Decyzj$ o rozpocz^ciu procedury rekrutacyjnej na wakuja^ce

stanowisko lub na nowo

tworzone stanowisko podejmuje Burmistrz w oparciu o informacje^ przekazana^ w formic
wniosku przez:
I/ Sekretarza Gminy — na stanowiska kierownicze (tj. naczelnikow wydzialow, kierownikow
referatow, kierownikow gminnych jednostek organizacyjnych ) oraz samodzielne stanowiska,

21 wlasciwego naczelnika wydziahi lub kierownika referatu - na stanowiska w wydziale lub
referacie zaopiniowana^ przez Sekretarza Gminy co do zgodnosci z obowi^zujajcym
Regulaminem Organizacyjnym Urz^du. Wzor wniosku stanowi zalajcznik nr 1 do niniejszego
zarza^dzenia.
§ 3.1. Osoba wnioskuja^ca zobowiajzana jest zala_czyc do wniosku opis stanowiska pracy, na
ktorym ma zostac zatrudniony nowy pracownik, wykaz wymagari kwalifikacyjnych dla
kandydata na stanowisko, oraz zakres czynnosci.
2. Opis stanowiska zawierac powinien w szczegolnosci: nazw$ stanowiska, miejsce
w strukturze organizacyjnej, podstaw? istnienia stanowiska, glowne zadania, uprawnienia
wynikajajce ze stanowiska oraz wskazniki efektywnosci.
3.

Wykaz

wymagari

kwalifikacyjnych

wobec

kandydata

obejmowac

powinien

w szczegolnosci; poziom i kierunek wyksztalcenia, zakres wiedzy ogolnej i specjalistycznej,
doswiadczenie zawodowe i staz pracy, wymagane uprawnienia, egzaminy zawodowe
i umiej?tnosci, poza^dane cechy charakteru oraz inne wyznaczniki okreslaja^ce indywidualny
charakter stanowiska pracy.
4.Opis stanowiska oraz wykaz wymagari kwalifikacyjnych sporzajdza si? na formularzu,
stanowia^cym zalajcznik nr 2 do zarza_dzenia.
5. Wniosek zostaje przekazany Burmistrzowi przed proponowanym terminem zatrudnienia
nowego pracownika.
§ 4. W przypadku zaakceptowania wniosku przez Burmistrza, za przygotowanie dokumentow
niezb^dnych w procesie rekrutacji pracownika oraz jej wlasciwy przebieg odpowiedzialny

jest Sekretarz Gminy.

HI.

OGLOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA I PODANIE GO DO
PUBLICZNEJ WIADOMOSCI

§ 5.1. Na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza wniosku, dotycza^cego zatrudnienia
pracownika na istnieja^cym lub nowoutworzonym stanowisku pracy, Sekretarz Gminy
sporzajdza projekt ogloszenia o naborze pracownika. Wzor ogloszenia stanowi zalajcznik nr 3
do zarza^dzenia.
2. Ogloszenie powinno zawierac:
1) nazw? i adres jednostki,
2) okreslenie stanowiska urz^dniczego,

3) okreslenie wymagari zwiqzanych ze stanowiskiem urz^dniczym zgodnie z opisem danego
stanowiska, ze wskazaniem, ktore z nich sq. niezb^dne, a ktore z nich dodatkowe,

4) wskazanie zakresu zadari wykonywanych na stanowisku urz^dniczym,
5) wskazanie wymaganych dokumentow,
6) okreslenie terminu i miejsca skladania dokumentow.
3. Tresc ogloszenie przed jego publikacja^ wymaga akceptacji Burmistrza lub osoby przez
niego wyznaczonej i podlega opublikowaniu niezwlocznie po jego akceptacji.
§ 6.1. Ogloszenie o naborze pracownika w Urz^dzie Miejskim w Prudniku umieszcza si?
obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszeri znajduja^cej si?
w jego siedzibie, a takze w prasie lokalnej.
2. Termin do sktadania dokumentow okreslony w ogloszeniu, nie moze bye krotszy niz 10
dni od dnia opublikowania tego ogloszenia w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
IV.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTOW APLIKACVJNYCH

§ 7.1. Po zamieszczeniu ogloszenia w sposob okreslony w § 6 nastejuije przyjmowanie
dokumentow aplikacyjnych od kandydatow zainteresowanych praca^ na wolnym stanowisku
urz?dniczym.
2. Na dokumenty aplikacyjne skladaja_ si? mi?dzy innymi:
1) list rnotywacyjny,
2) zyciorys - curriculum vitae,
3) kserokopie swiadectw pracy,
4) dokument poswiadczaja^cy wyksztalcenie,
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej^tnosciach,
6) koncepcja funkcjonowania - w uzasadnionych przypadkach ze wzgl^du na charakter
stanowiska w strukturze Urz^du.
3. Dokumenty aplikacyjne moga^ bye skladane przez osoby ubiegaja^ce si^ o zatrudnienie tylko
w formic pisemnej.
4. Nie ma mozliwosci przyjmowania dokumentow aplikacyjnych drogq. elektroniczna^
z

wyjqtkiem

dokumentow

opatrzonych

bezpiecznym

podpisem

elektronicznym

weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu ( zgodnie z ustawa_
z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym - Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450).
§ 8. Oferty pracy skladane w zwia_zku z ogloszeniem o naborze pracownika przyjmuje
i rejestruje Wydzial Organizacyjny Urz^du Miejsktego.
V.

WST^PNA SELEKCJA KANDYDATOW

§ 9.1, Do przeprowadzenia naboru powoluje si? Komisj? w minimalnym skladzie:
1) Sekretarz Gminy (lub inna wyznaczona osoba) - Przewodnicza^cy Komisji,

2) wnioskodawca - Naczelnik Wydziaw, Kierownik Referatu, do ktorego przeprowadza
si? nabor - w szczegolnych sytuacjach inna wyznaczona osoba.
2. Burmistrz, jezeli uzna to za uzasadnione, moze uzupehiic sklad Komisji o dodatkow^ osob?
posiadaja^ niezb?dne kwalifikacje, wiedze_ lub doswiadczenie, ktore mogq. bye przydatne
podczas prowadzenia naboru.
§ 10.1. Po uplywie terminu skladania ofert, Komisja dokonuje oceny formalnej ofert i odrzuca
kandydatow nie spelniaja^cych wymagari okreslonych w ogloszeniu.
2. Informacje o kandydatach, ktorzy zglosili si? do naboru, stanowia^ informacj? publiczna^ w
zakresie obj^tym wymaganiami zwi^zanymi ze stanowiskiem okreslonym w ogloszeniu o
naborze.
VI.

PROCEDURA

KWALIFIKACYJNA

I

WYBOR

KANDYDATA

DO

ZATRUDNIENIA
§ 11. Przewodnicza^cy Komisji ustala termin i miejsce przeprowadzenia rozmow
kwalifikacyjnych z kandydatami i zawiadamia ich o tym telefoniczne lub pisemnie, a takze
umozliwia wszystkim czlonkom Komisji zapoznanie si? ze zlozonymi przez kandydatow
dokumentami.
§ 12.1. Procedury kwalifikacyjne przeprowadza Komisja stosuja^c minimum jedna^
z ponizszych form:
1) rozmowa kwalifikacyjna,
2) test kwalifikacyjny,
3) ocena koncepcji funkcjonowania.
2. Celem procedury kwalifikacyjnej jest weryfikacja informacji zawartych w aplikacji oraz
poznanie:
1) predyspozycji

i umiej?tnosci kandydata gwarantuja^ce prawidlowe wykonywanie

powierzonych obowiajzkow,
2) posiadanie wiedzy na temat zadan realizowanych przez Urza^d Miejski,
3) zakresu obowia^zkow i odpowiedzialnosci na stanowiskach zajmowanych poprzednio
przez kandydata,
4) celow zawodowych kandydata.
Ponadto, w trakcie procedur kwalifikacyjnych przeprowadzana jest ocena kandydata pod
kajtem kryteriow podanych w ogloszeniu.
3. Po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych procedur kwalifikacyjnych dokonywana
jest ocena poszczegolnych kandydatow.

4. Kazda zastosowana forma kwalifikacyjna podlega ocenie. Ocena jest dokonywana metodq.
punktowa^ustalona^kazdorazowo przez komisj?.
5. W przypadku zastosowania dwoch lub wi?cej form

ocena obejmuje sum? punktow

uzyskanych z zastosowanych form.
§ 13.1. Po przeprowadzeniu indywidualnej oceny, Komisja dokonuje podsumowania liczby
punktow uzyskanych przez kazdego z kandydatow. Kandydat, ktory uzyskat najwiejcsza^
liczb? punktow zostaje wybrany do zatrudnienia.
2. W przypadku rownej ilosci uzyskanych punktow przez dwoch lub wi?cej kandydatow
nalezy przeprowadzic z tymi kandydatami dodatkowa^ tur? rozmow kwalifikacyjnych.
§ 14. W sytuacji gdy w wyniku przeprowadzonej oceny kandydatow zaden z nich nie uzyska
minimum 50 % ogolnej liczby punktow, konkurs uznaje si? za nierozstrzygni?ty.
§ 15.1. Z przeprowadzonego naboru kandydatow sporzajdza si? protokol, ktory zawiera:
1) okreslenie stanowiska, na ktore byl przeprowadzony nabor,
2) liczb? kandydatow,
3) imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania nie wi?cej niz 5 najlepszych kandydatow
uszeregowanych wedlug spelnienia przez nich wymagan okreslonych w ogloszeniu o
naborze,
4) liczb? nadeslanych ofert na stanowisko w tym liczb? ofert spelniajajcych wymagania
formal ne,
5) informacj? o zastosowanych metodach i technikach naboru,
6) uzasadnienie dokonanego wyboru,
7) sklad komisji przeprowadzaja^cej nabor.
Wzor w/w protokolu stanowi zalajcznik nr 4 do zarza_dzenia.
§ 16.1. Wybrany kandydat jest niezwlocznie zawiadamiany o przyj?ciu jego oferty oraz
planowanym terminie rozpocz?cia przez niego pracy.
2. Pozostali kandydaci, ktorzy uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej otrzymuja^ pisemne
powiadomienie, nie pozniej niz w ciqgu 5 dni od ogloszenia o ostatecznych wynikach naboru.
§ 17.1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, ktory zostanie wyloniony w procesie rekrutacji do
zatrudnienia zostanq_ dola^czone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne pozostalych osob b?da_ przechowywane zgodnie z instrukcjq.
kancelaryjna^Urz?du Miejskiego, a nast?pnie przekazane do archiwum zakladowego.
§ 18.

Wszystkie dokumenty dotycza_ce kandydatow do obj?cia stanowiska pracy

przeznaczone sa_ wyla_cznie do wiadomosci tych osob, ktore biora^ bezposredni udzial
w naborze i podlegaja^ochronie zgodnie z ustawa_ o ochronie danych osobowych.

VII.

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOSCI WYNIKU

NABORU

PRACOWNIKA
§ 19. 1. Informacj? o wynikach naboru upowszechnia si? niezwlocznie po przeprowadzonym
naborze. Informacja zawiera:
I/ nazw? i adres jednostki,
21 okreslenie stanowiska urz?dniczego,
3/ imi? i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
4/ uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia zadnego
kandydata na stanowisko urz?dnicze.
Wzor w/w informacji stanowi zala^cznik Nr 5 do zarza^dzenia.
2. Pracownik ds. kadr zamieszcza ogloszenie o wynikach naboru na tablicy ogloszen
w Urz?dzie Miejskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacj? upowszechnia si?
przez okres co najmniej 3 miesi?cy.
§ 20. 1. Jezeli stosunek pracy osoby wytonionej w drodze naboru ustal w ciqgu 3 miesi?cy od
dnia nawiazania stosunku pracy, mozliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku
kolejnego sposrod najlepszych kandydatow wymienionych w protokole tego naboru. Przepis

§ 19 stosuje si? odpowiednio.
2.O zatrudnieniu kolejnego sposrod najlepszych kandydatow decyduje komisja w glosowaniu.
Przepis § 19 stosuje si? odpowiednio.
§ 21. Traci moc zarza^dzenie Nr 0152/15/2005 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada
2005 r. w sprawie regulaminu naboru pracownikow na stanowisko urz?dnicze w Urz?dzie
Miejskim w Prudniku zmienione zarza^dzeniami: Nr 0152/18/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r.
i Nr 0152/37/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
§ 22. Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZaJ^cznik nr 1 do zarz^dzenia Nr 0152/3/2009
Burmistrza Prudnika z dnia 09.01.2009 r.

( Wydzial/Referat)

( data)

WNIOSEK O PRZYJ^CIE NOWEGO PRACOWNIKA

Zwracam

si$

z

prosba^

o

wszcz^cie

naboru

na

stanowisko

w Wydziale/Referacie. Wakat powstal w wyniku:
1 ) rozwi^zania z pracownikiem stosunku pracy,
2) przejscia pracownika na emerytur^, rent§,
3) urlopu wychowawczego pracownika,
4) powstania nowego stanowiska,
5) zmiany przepisow prawnych, wprowadzenia nowych zadan do realizacji,
6) innej sytuacji.
Uzasadnienie:..

( podpis i piecz?c kierownika
wydzialu/referatu lub osoby
upowaznionej)
W zala^czeniu:
1. Opis stanowiska pracy

Opinia Sekretarza Gminy co do zgodnosci z Regulaminem Organizacyjnym
Urz^du

Zata^cznik nr 2 do zarzajdzenia Nr 0152/3/2009
Burmistrza Prudnika
zdnia 09.01.2009 r.

OPIS STANOWISKA PRACY W URZEDZIE MIEJSKIM W PRUDNIKU
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATA NA STANOWISKO
1. INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE STANOWISKA PRACY
1. Stanowisko
2. Wydziai/Referat
3. Podstawa istnienia stanowiska
4. Glowne zadania - uprawnienia wynikajace ze stanowiska

2. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
1. Wyksztalcenie ( charakter lub typ szkoty )
2. Wymagany profil ( specjalnosc )
3. Zakres wiedzy ogolnej i specjalistycznej
4. Doswiadczenie zawodowe i staz pracy
5. Wymagane uprawnienia, egzaminy zawodowe i umiej?tnosci
6. Wymagane przeszkolenie przed i po zatrudnieniu
7. Poz^dane cechy charakteru
8. Inne wyznaczniki okreslaja^ce indywidualny charakter stanowiska pracy

/podpis skladajajcego wniosek /

Zalacznik Nr 3 do zarzadzenia Nr 01152/3/2009
Burmistrza Prudnika
zdnia 09.01.2009 r.

Urzqd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kosciuszki 3
OGLASZA NABOR NA WOLNE STANOWISKO URZ^DNICZE
/ Nazwa stanowiska /
1. Wymagania niezb^dne:
a)
b)
c)

2. Wymagania dodatkowe:
a)
b)
2. Zakres zadan wykonywanych na stanowisku:
a)
b)
c)
3. Wymagane dokumenty;
a) list motywacyjny
b) zyciorys (CV)
c) kserokopie swiadectw pracy
d) dokument poswiadczajq.cy wyksztafcenie ( dyplom lub zaswiadczenie o stanie
odbytych studiow)
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej^tnosciach
Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy skfadac osobiscie w sekretariacie Urz?du
Miejskiego lub poczta^ na adres: Urza^d Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik ul.
Kosciuszki 3 , z dopiskiem: ,,dotyczy naboru na stanowisko
Termin skladania ofert do dnia
Aplikacje, ktore wplyna^ do Urz^du po wyzej okreslonym terminie, nie b^da^
rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru b^dzie umieszczona na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszeri w Urz^dzie Miejskim w Prudniku.
Wymagane
dokumenty
aplikacyjne:
list
motywacyjny,
szczegolowe CV
( z uwzgl^dnieniem dokladnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny bye opatrzone
klauzula^: Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezb^dnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawq z
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz
ustawq z21.11.2008r. opracownikachsamorzajiowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

Za^cznik nr 4 do zarzajdzenia Nr 0152/3/2009
Burmistrza Prudnika
zdnia 09.01.2009 r.

PROTOKOL Z PRZEPROWADZENIA NABORU NA WOLNE
STANOWISKO URZIJDNICZE
W Urz^dzie Miejskim w Prudniku przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabor na
stanowisko
nazwa stanowiska
1. Nabor przeprowadzila komisja w skladzie:
2. Liczba nadeslanych ofert:
w tym ofert spemiajacych warunki formalne:
3. Po dokonaniu selekcji ofert wybrano nastejnija^cych kandydatow, uszeregowanych
wedhig spelnienia przez nich wymagan okreslonych w ogloszeniu o naborze:
Imi? i nazwisko
L.p.

Miejsce
Wynik testu
zamieszkania /w pkt /

Wynik
rozmowy
/ w pkt /

Razem
/suma pkt/

1.
2.
3.
4.
5.
4. Zastosowano nast^puja^ce metody naboru:
5. Zastosowano nast^puja^ce techniki naboru:
6. Uzasadnienie dokonanego wyboru:
7. Zatajczniki do protokoiu:
a) kopia ogJoszenia o naborze,
b) kopia dokumentow aplikacyjnych 5 kandydatow
c) wyniki testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Protokot sporzajdzil:
( data, imie. i nazwisko pracownika)
/ podpisy i piecz^c/

Zalqcznik nr 5 do zarz^dzenia Nr 0152/3/2009
Burmistrza Prudnika
zdnia 09.01.2009 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZ^DNICZE

Urza^d Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kosciuszki 3
nazwa stanowiska

Informujemy, ze w wyniku zakonczenia procedury naboru na w/w stanowisko
zostal/a wybrany/a Pan/i ( imie_ i nazwisko)
Zamieszkaty/a w

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

( data, podpis osoby upowaznionej)

