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t r l .  G m i n n a  4

Z,ARZADZENIE Nr 27109
W6jt; Gminy Starcza

z dnia 14 maja 2009 roku

w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzgdnicze w tym kierownicze
w UrzEdzie Gminy Starcza orazna stanowiska kierownik6w jednostek organizacyjnych
Gminy Starcza.

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym/Dz.U.z200h. Nr 142, poz.l59l zp6in.zm.l,wzwqzkuzart.. l l  do 15 ustawyz
drua2l listopada 2008r. o pracownikach samorzqdowych Dz.U. Nr 223, poz.l458l

zarzqdzam. co nastppuje:

$ 1 .

Wprowadzam ,,regulamin naboru na wolne stanowisko urzgdnicze w tym
kierownicze stanowiskavrzqdniczewUrzgdzie Gminy Starcza oraznastanowiska
kierownik6w jednostek organizacyjnych Gminy Starcza- stanowi4cy zalqczniknr I do
zarzadzenia.

s2.
Traci moc zarzqdzenie nr 7107 W6jta Gminy Starcza z dnia21.02.2007r. w

sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne Stanowiska urzgdnicze w Urzgdzie Gminy
w Starczv.

$ 3 .

Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Sekretarzowi Gminy.

$ 4 .

Znzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.



Zalqcmiknr I do zarz4dzeniaW6jta
Gminy Nr 27 109 z dnia 14 maja 2009r.

REGULAMIN NABORU NA WOLNE
STANOWISKA URZEDNICZE ,W TYM KIEROWNTCZE

STANOWISKA URZNDNICZEW URZEDZIE GMINY W STARCZY
ORAZ NA STANOWISKA KIEROWNIKOW JEDNOSTEK

ORGANZACYJNYCH GMINY STARCZA

Wstpp

1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudnienia na stanowiska urzgdnicze w
oparciu o otwarty i konkurencyjny nab6r.

2. Regulamin okreSla szczeg6lowe zasady zatrudniania:
a) pracownik6w w Urzqdzie Gminy w Starczy na podstawie umowy o pracez

wylqczeniem stanowi sk pomocni c zy ch i ob slugi.
b) kierownik6w jednostek organizacyjnych Gminy Starcza w wyl4czeniem tych

stanowisk, gdzie obsadzenie wolnego stanowiska odbywa siE w drodze
konkursu przeprowadzonego na podstawie przepis6w szczeg6lnych.

3. Nie wymaga przeprowadzenianaboru zatrudnienie osoby na zastEpstwo w zvnrykuz
usprawiedliwion4 nieobecnoSci4 pracownika samorz4dowego.

4. Pracownik samorz4dowy, kt6ry wykazuje inicjatywg w pracy i sumiennie wykonuje
swoje obowiq.zki, moze zostat przeniesiony na wyhsze stanowisko/awans
wewnqtrzny/.

Rozdzial I
Postanowienia og6lne.

s 1

Ilekroi w regulaminie jest mowa o:
1. Urzgdzie -nalezy przez to rozumiet,Urzqd Gminy Starcza.
2. W6jcie -naleiry przezto rozumiei W6jta Gminy Starcza.
3. Ustawie -naleLy przez to rozumiei ustawq z dttja 21 listopada 2008r.o pracownikach

samorz4dov,rych lDz.U. nr 223,po2. 14581.
4. Biuletynie -naleza przezto rozumiei Biuletyn Informacji Publicznej, o kt6rym mowa

w ustawie z dnia 6 wrzeSnia 2001r. o dostgpie do informacji publicznej /Dz.U. Nr
I l2,poz.I 198 z p6in. zm.l .

5. Wolnym stanowisku urzgdniczym -naleiry przezto rozumied stanowisko, na kt6re
zgodnie zprzepisarti ustawy albo w drodze porozumienia, nie zostal przeniesiony
pracownik samorz4dowy danej jednostki lub na kt6re nie zostal przeniesiony inny
pracownik samorz4dowy zatrudniony na stanowisku urzgdniczym, w tym
kierowniczym stanowi sku urzEdniczym, posiadaj 4cy kwalifi kacj e wymagane na
danym stanowisku lub nie zostal przeprowadzony nato stanowisko nab6r albo na
kt6rym mimo przeprowadzonego naboru nie zostal zatrudniony pracownik.

6. W6jt moZe w kazdym momencie uniewajni6 nab6r.



Podjpcie decyzji o rozpoczpciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko
urzgdnicze.

$ 2

l. Decyzjg o rozpoczeciu procedury rekrutacyjnej podejmuje W6jt ,opieraj4c siq na
informacj ach przekazarry ch przez Sekretarza.

2. Przekazane informacje powinny dokladnie okreSlii:
a) zadaria wykonywane na wakuj4cym stanowisku,
b) szczegoly wymagan kwalifi kacyjnych,
c) okreSlenie uprawnieri sluZ4cych do wykonywaniazadafi,
d) okreSlenie odpowiedzialnoSci.

3. Zgoda W6jta powoduje rozpoczgcie procedury naboru kandydata na wolne
stanowi sko ur zgdnicze.

4. Sekretarz Gminy przygotowuje ogloszenie o naborze.

Rozdzial II
- Powolanie komisji konkursowej

$ 3

l. Komisja rekrutacyjna sklada sig z trzech os6b.
2. W sklad komisji konkursowej wchodzq:

a) Sekretarz Gminy jako przewodnicz4cy komisji
b) Skarbnik Gminy jako czlonek komisji
c) Inna osoba wyznaczonaprz;ez W6jtajako czlonek komisji .

3. W pracach komisji nie moZe uczestniczy6 osoba, kt6ra jest malzonkiem kandydata lub
jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia wlqcztrjc, albo pozostaje wobec
niego w takim stosunku prawnym lub faktycznym,2e moze to budzii uzasadnione
w4tpliwoSci, co do jego bezstronnoSci.

4. Komisja dziala do czasu zakonczenia procedury naboru na wolne stanowisko.

Rozdzial III
Etapy naboru

s 4

1. Ogloszenie o naborze .
2. Skladanie dokument6w aplikacyjnych.
3. Wstgpna selekcja - analiza dokument6w aplikacyjnych.
4. Selekcja koricowa w postaci rozrnowy kwalifrkacyjnej lub testu kwalifikacyjnego.
5. Sporz4dzenie protokotuzprzeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzgdnicze.
6. Podjecie decyzji o zatrudnieniu najlepszego kandydatai podpisanie umowy o pracQ.
7. Ogloszenie wynik6w naboru .



Rozdzial IV
Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko urzgdnicze

s s
l. Ogloszenie o wolnym stanowisku urzgdniczym umieszcza sig w Biuletynie oraz na

tablicy informacyjnej w siedzibie Urzgdu.
2. Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko zaviera:

a) nazwei adres jednostki ,
b) okreSlenie stanowiska,
c) okre5lenie wymagan zitqzanychze stanowiskiem,zgodnie z opisem danego

stanowiska, ze wskazaniem ,kt6re z nich sq niezbgdne, a kt6re dodatkowe,
d) wskazanie zakresu zadafiwykonywanych na stanowisku urzgdniczym,
e) wskazanie wymaganych dokument6w,
0 okreSlenie terminu i miejsca skladania dokument6w.

Rozdzial V
Przyjmowanie dokument6w aplikacyjnych

s 6

l. Po ogloszeniu umieszczonym w Biuletynie i na tablicy ogloszeri nastEpuje
przyjmowanie dokument6w aplikacyjnych od kandydat6w zainteresowanych pracqna
wolnym stanowisku.

2. Na dokumenty aplikacyjne skladaj4sig:
a) list motywacyjny,
b) CV z informacj4o wyksztalceniu i opisem przebiegu dotychczasowego

zatrudnienia,
c) kopie dokument6w potwierdzajqcych wyksztalcenie i dodatkowe kwalifikacje,
d) kopie Swiadectw zpoprzednich miejsc pracy,
e) oSwiadczenie o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni

praw publicznych,

D oSwiadczenie,Ze nie byla skazana prawomocnym wyrokiem s4du za
przestgpstwo umy$lne Scigane z oskar2enia,

g) o5wiadczenie o wyrazeniu zgody naprzefr,tarzanie danych osobowych na
potrzeby postgpowania rekrutacyjnego

3. Dokumenty aplikacyjne skladane sqprzez osoby ubiegajqce sig o zatrudnienie mogq
byd przyjmowane tylko po umieszczeniu ogloszenia o organizowanym naborze na
wolne stanowisko urzgdnicze w Biuletynie i tylko w formie pisemnej.

4. Termin do skladania dokument6w okre5lony w ogloszeniu o naborze ,nie moze byd
kr6tszy niZ 10 dni od dnia opublikowania tego ogloszenia w Biuletynie.

Rozdzial VI
\ilstppna selekcj a kandydat6w - analiza dokument6w aplikacyj nych

$ 7

1. Analizy dokument6w dokonuje komisja konkursowa.
2. Celem analizy dokument6w jest por6wnanie danych zawarsch w aplikacji z

wymaganiami formalnymi okreSlonymi w ogloszeniu.



3. Wynikiem analizy dokument6w jest wstEpne okre5lenie moZliwoSci zatrudnienia
kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzgdniczym.

4. Przewodniczqay komisji informuje kandydat6w o zakwalifikowaniu sig do II etapu.
5. Informacje o kandydatach, kt6rzy zglosili siE do naboru,stanowi4informacjg

publiczn4w zakresie objgtym wymaganiami z..vtiryanymi ze stanowiskiem okreslonym
w ogloszeniu o naborze.

Rozdzial VII
Selekcja kof cowa kandydat6w

s 8
1. Selekcja koricowa kandydat6w oparta jest na rozrnowie kwalifikacyjnej lub te5cie

kwalifikacyjnym.
2. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest:

a) nawiq4anie bezpo5redniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji
zawafich w aplikacji,

b) zbadanie predyspozycjii umiejptno6ci kandydata,gwarantujqcych prawidlowe
wykonywanie powierzonych obowi qzk6w,

c) sprawdzenie posiadanej wiedzy na temat przepis6w z zakresu samorz4du
gminnego,

d) poznanie obowiq,zk6w i zakresu odpowiedzialno5ci na stanowiskach
zajmowanych poprzednio przez kandydata.

e) Rozmowp kwalifikacyj na przeprowadza komisj a konkursowa.
f) Kazdy czlonek komisji podczas rozmowy przydzielakandydatowi punkfy w

skali od 0 do 10.
3. Test kwalifikacyjny opracowany jest kaZdorazowo przez Sekretarza Gminy i

uwzglgdnia specyfikE wakuj4cego stanowiska.

Rozdzial VIII
Ogloszenie wynik6w oraz spotz4dzenie protokolu z ptzeprowadzonego naboru

$ e

1. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego komisja
konkursowa wybiera kandydata, kt6ry uzyskal najlepsz4oceng komisji.

2. Wyniki konkursu komisja przedstawia W6jtowi w formie protokolu.
3. Protok6l zawieraw szczeg6lnoSci:

a) okre5lenie stanowiska, na kt6re byl prowadzony nab6r,
b) liczbq kandydat6w,
c) imiona i nazwiska kandydat6w nie wigcej niZ 5 najlepszych kandydat6w

uszeregowanych wedlug poziomu spelniania wymagan okreSlonych w
ogloszeniu o naborzeo

d) miejsce zamieszkania w rozumieniu przepis6w w rozumieniu przepis6w
Kodeksu Cywilnego,

e) liczbg zlo?onych ofert, w tym liczbp ofert spelniaj4cych wymagania formalne,

0 informacjg o zastosowanych technikach i metodach naboru,
g) uzasadnienie dokonanego naboru,
h) sklad komisji przeprowadzajqcej nab6r

4. DecyzjE o powierzeniu stanowiska wylonionemu przez komisje kandydatowi,
podejmuje W6jt.



5. Kandydat wyloniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracQ zobowiq,zany
jest przedlofi(, zasviadczetie o niekaralno5ci z Krajowego Rejestru Karnego.

6. Zavrarcie umowy o pracQ z wylonionym kandydatem uzalehnia sig od przedlo2enia
zaSwiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazafi zdrowotnych do zajmowania
okreSlonego stanowiska pracy.

Rozdzial IX
Informacja o wynikach naboru

$ 1 0

l. Informacje o wynikach naboru upowszechnia siE niezwlocznie po przeprowadzonym
naborze,poprzez umieszczenie jej na tablicy informacyjnej Urzgdu Gminy oraz
opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesigcy.

2. Informacja o kt6rej mowa w pkt I zawiera:
a) nazrve i adresjednostki,
b) okreSlenie stanowiska,
c) imig i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w

rozumieniu przepis6w Kodeksu cywilnego,
d) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie rozstrrygnrgcia naboru

na stanowisko.
3. Jezeli stosunek pracy osoby wylonionej w drodze naboru ustal w ci4gu 3 miesigcy od

dnia nawiq_zania stosunku pracy, a zaistnieje koniecmoS6 ponownego obsadzenia tego
stanowiska, moZliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby
spoSr6d najlepszych kandydat6w wymienionych w protokole tego naboru.

Rozdzial X
Spos6b postgpowania z dokumentami aplikacyjnymi

1 .

s 1 1

Dokumenty aplikacyjne kandydata, kt6ry zostanie wyloniony w procesie rekrutacji

,zostan4 dol4czone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne os6b, kt6re w procesie rekrutacji zakwalifikowaty sig do
dalszego etapu i zostaly umieszczone w protokole, bgd4przechowywane, przez okres
2lat, anastgpnie przekazane do archiwum zakladowego.
Dokumenty aplikacyjne pozostalych os6b bgdqodsylane lub odbierane osobiScie przez
zainteresowanych.

2.

3 .


