
GMINNY OSRODEK
POMOCY SPOLECZNLI

42-26a Star.za
Dowiat czestochowskl

woj. Sl4skle
Zarzedzenie Nr 6

Kierownika Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznei w Starczy
z dnia 21 stycznia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska w Gminnym Osrodku Pomocy
Spolecznej w Starczy.

Na podstawie art.3 ust.2 w zwi4zku z art.2 ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku
o pracownikach samozqdowych (Dz.U. z 2001 r. Nr '142 poz. '1593 z p62niejszymi zmianami)

Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Starczy zatzqdza.

s  1 .

Wprowadza si? ,, Zasady naboru na wolne stanowiska w Gminnym O6rodku pomocy
Spolecznej", kt6re okre6la zal4cznik do niniejszego zazedzenia.

s 2 .
Nadz6r nad realizacja zazedzenia sprawuje Kierownik GOPS.

s 3 .
Zatzqdzenie wchodzi z 2yciem z dniem podjgcia.



ZASADY NABORU NA WOLNE STANOWISKA W GMINNYM OSRODKU
POMOCY SPOIECZNEJ W STARCZY

Rozdzial I

Postanowienia og6lne

s 1
1 . Nab6r kandydat6w na wolne stanowiska uzQdnicze, jest otwarty i konkurencyjny.
2. Przez stanowiska uzednicze nalezy rozumie6 stanowiska, na ktorych zatrudnienie

nastepuje na podstawie umowy o prace.

s 2
Procedura okresla szczegolowe zasady zatrudniania pracownik6w w Gminnym Osrodku
Pomocy Spolecznej, z wylqczeniem stanowisk obsadzonych w drodze wyboru, powolania oraz
stanowisk obslugi.

s 3
Za orcanizacje i ptzebieg postepowania konkursowego odpowiada Kierownik Gminnego
05rodka Pomocy Spolecznej w Starcz!

s 4
Postepowanie konkursowe nie ma zastosowania, jezeli zatrudnienie na danym stanowisku
zwiEzane Jest z przesunieciem pracownik6w w ramach Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
lub dotyczy zmian reorganizacyjnych.

Rozdziat ll

Powolanie komisji konkursowej

s 5
'1. Do pzeprowadzenia naboru na stanowisko uzednicze powoluje sie komisje, w sklad

ktorej wchodz4
1) Sekretarz Gminy,
2) Kierownik cminnego O6rodka Pomocy Spolecznej,
3) Powolana osoba (ekspert) posiadajEca niezbqdne kwalifikacje, wiedzQ i

doswiadczeni przydatne w procesie pzeprowadzania naboru.



Rozdzial lll

Postgpowanie konkursowe

Elementy postepowania

s 6
'1. Postepowanie konkursowe obejmuje:'1) ogloszenie o konkursie,

2) pzyjecie ofe.t,
3) pzeprowadzenie konkursu,
4) wylonienie kandydat6w,
5) ogloszenie wyniku postepowania konkursowego.

ll. Ogloszenie o konkursie

s /

Kierownik Gmjnnego O6rodka Pomocy Spolecznej podejmuje decyzje o
pzeprowadzeniu naboru na dane stanowisko, okresla wymagania wobec kandydatdw
oraz termin ogloszenia o naboze.
Ogloszenie nastepuje w formie pisemnej.

ogloszenie o konkurs'" oo'rv'nno ."*,"rlJ* szczeg6tnosci:
1) nazwg i adres jednostki oglaszaj4cej konkurs,
2) okre6lenia stanowiska na kt6re ogloszono konkurs,
3) okreslenie wymagai zwiazanych ze stanowiskiem uzQdniczym zgodnie z opisem

danego stanowiska, ze wskazaniem, kt6re z nich sE niezb?dne, a kt6re sa
dodatkowe,

4) wskazanie zakresu zadai wykonywanych na stanowisku,
5) wskazanie wymaganych dokument6w,
6) okreslenie terminu imiejsca skladania dokumentow,

- wzOr stanowi zalacznik Nr 1

Termin do skladania dokument6w, okre6lony w ogloszeniu o naborze, nie mo2e byc
krotszy ni2 14 dni od dnia opublikowanja tego ogloszenia.
Ogloszenie o wolnym stanowisku urzedniczym podlega pubtikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej, oraz na tablicy informacyjnej Urzedu Gminy i cminnego O6rodka pomocy
SDolecznei.

2 .

L

1 .

2.

3.



lll. Przyimowanie ofert isporzadzanie listy kandydat6w

s e
Oferty, zlozone osobiscie w terminie okreslonym w ogloszeniu przyjmowane sa w Gminnym
OSrodku Pomocy Spolecznej.

s  1 0

1. Po uptywie terminu skladania ofert komisja konkursowa dokonuje weMkacji ofert pod
wzgledem spelnienia wymagai formalnych j spozadza liste kandydat6w wedlug wzoru
stanowi4cego zalacznik Nr. 2.

2. Lista kandydat6w, kt6rzy spelniaja wymagania formalne jest umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej ipozostaje w BIP do czasu zakoiiczenia procedury naboru.

3. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydat6w oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu
pzepis6w Kodeksu cywilnego.

4. Informacje o kandydatach, kt6zy zglosili sie do naboru, stanowiq informacje publicznew
zakresie objetym wymaganiamizwiezanymi ze stanowiskiem uzQdniczym, okre6lonymi w
ogloszeniu o naboze.

lV. Konkurs i wylonienie kandydat6w

s  1 1

Gminny O6rodek Pomocy Spolecznej pisemnie powiadamia kandydat6w o terminie I miejscu
spotkania.

s  1 2

'1. Wyb6r jest popzedzony:
1) rozmowq kwalifikacyjn4, kt6rej celem jest nawiazanie bezpo6redniego

kontaktu z kandydatem, sprawdzenie wiedzy i umiejetno5ci niezbQdnych do
wykonania okreslonej pracy oraz weMikacja informacji zawartych w
dokumentach zlo2onych peez kandydata.

2. Na wyniki konkursu skladaj4 sie oceny punktowe z rozmowy kwatifikacyjnej.
Skala obejmuje 5 stopni od 1 do 5 punkt6w:
1) 5 pkt. - w pelnie odpowiada oczekiwaniom,
2) 4 pkt. - spelnia oczekiwania w stopniu dobrym,
3) 3 pkt. - spelnia oczekiwania w stopniu zadowalajacym
4) 2 pkt. - spelnia oczekiwania tylko czesciowo.
5) lpkt. - nie odpoMada oczekiwaniom



s  1 3

1. Po zakofczeniu postepowania konkursowego , komisja spozedza protok6l, w
kt6rym umieszcza nastQpuj4c€ informacje: '

1) okreslenie stanowiska, na kt6re byl prowadzony nab6r,
2) l iczbe kandydat6w oraz imiona, nazwiska iadresy nie wrecej niz pieciu

najlepszych kandydat6w uszeregowanych wedlug spelniania przez nich poziomu
wymagai okre6lonych w ogloszeniu o naboze,

3) lnformacje o zastosowanych metodach i technikach naboru,
4) Uzasadnienie dokonanego wyboru.

2. Wzor stanowi zalecznik Nr.3

s  14

Je6li zaden z kandydat6w nie spelnil warunk6w zawartych w ogloszeniu o konkursie, komisja nie
dokonuje wylonienia kandydata. Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej podejmuje
decyzje o sposobie naboru na wakujqce stanowisko.

s  1 5

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej zawiadamia wszystkich uczestnik6w postQpowania
konkursowego o wynikach konkursu.
Dokumenty kandydat6w, kt6zy spelnili wymagania formalne i zostali umieszczeni w
protokole, pozostajq w dokumentacji Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej.
Dokumenty pozostalych kandydat6w beda odeslane lub odbierane osobi6cie pRez
zainteresowanych.

2.

3.

V. Ogloszenie wyniku postepowania konkursowego

s  1 6

1 .

3.

4 .

Informacje o wynikach naboru upowszechnia siQ w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia
wybranego kandydata, albo zakoliczenia procedury naboru, r6wnie2 w przypadku, gdy w
jego wyniku nie doszlo do zatrudnienia 2adnego kandydata.
Informacje o kt6rej mowa w ust. '1 zawierai'1) nazwe i adres jednostki,

2) okreslenie stanowiska.
3) imi9 i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w

rozumieniu pzepis6w Kodeksu cywilnego,
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie

niezatrudnionego 2adnego kandydata.

lnformacje o wyniku postepowania konkursowego upowszechnia w Biuletynie Informacji
Publicznej itablicy ogloszei lJrzedu Gminy oraz cminnego Osrodka pomocy Spolecznej
przez okres co najmniej 3 miesiecy.
Wz6r stanowi zal4cznik Nr. 4.



Rozdzial lV

Postanowienia kofcowe

s  1 7

Je2eli stosunek pracy osoby wylonionej w drodze postepowania konkursowego ustal w ciagu
tzech miesiqcy od dnia nawiazania stosunku pracy, mo2liwe jest zatrudnienie na tym samym
stanowisku kolejnej osoby spo6r6d najlepszych kandydat6w wymienionych w protokole naboru.
Pzepisy S 17 stosuje si9 odpowiednio.

Wykaz zalqcznik6w:

'1. Ogloszenie o naboze na wolne stanowisko uzednicze
2. Lista kandydat6w spelniajecych wymagania formalne.
3. Protokol z pzeprowadzonego naboru kandydat6w.
4. informacja o wynikach naboru.



Zalacznik nr 2 do Zasad nabo.u

Lista kandydat6w spelniajEcych wymagania formalne

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej
Ul. Szkolna l, 42-261 Starcza

nazwa slanowrsKa Dracv

Informujemy, Ze w wyniku wstepnej selekcji na ww. stanowisko p.acy do nastepnego etapu
rekrutacji zakwalifikowali siQ nastQpujacy kandydaci spelniajEcy wymagania formalne okreSlone
w ooloszenru:

Lp. lmie i Naarvisko Miejsce zamieszkania

1

2.

3.

4 .

5 .

6 .

7 .

Data, podpis osoby upowa2nionej



Zal4cznlk Nr 3 d,o Zasad naboru

Protokol
z przeprowadzonego naboru kandydat6w na statrowisko pracy

w Gminnym Oirodku Pomocy Spolecznej w Starczy

3. Po dokonaniu selekcji ol'ert, wlbrano nastQpuj4cych kandydat6w, uszeregowanych
wedlug spelniania przez nich klteri6w okre3lonych w ogloszeniu o naboze.

(nazwa stanowiska pracy)

1. W wyniku ogloszenia o naborze na w/w stanowisko pracy, oferty przeslalo
kandydat6w speloiaj4cych wymogi formalne.

2. Komisja konkursowa w skladzie:

,1.  Zasloso\ano na.rgpujace metody i lechniLi  naboru:

Lp. Imiq i nazwisko Adres Wynik
rozmowy

Suma punkt6w

5. Uzasadnieniewlboru:

6. Zal4czniki do protokolu:
a./ kopia ogloszenia o naborze,
b/ kopie dokument6w kandydat6w.
c/ wlniki rozmowy kwaiifikacyjnej.

Protok6l sporz4dzit:

Podpisy czlonl6w komisj i :



Zalqcznik Nt 4
do Zasad naboru

Informacja o wynikach naboru

(nazwa stanowiska pracy)

w Gminnym O6rodku Pomocy Spolecznej w Starczy
ul. Szkolna 1, 42-261 Starcza

Informujemy, 2e w wyniku zakoltczenia procedury naboru na w/w stanowisko
zostal/a wybrany/na
nie zostal/a wybrany/na zadna osoba spo3r6d zakwalifikowanych kandydat6M lub z powodu
braku kandydat6W.

Uzasadnienie:

(data, podpis osoby upowaznionej)


