
 

 

Zarządzenie Nr K/8/2018/GSTiK 
 

Kierownika Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych 

z dnia 10.04.2018 r. 

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne 
stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska 

urzędnicze 
w Gminnych Służbach Technicznych i Komunalnych  

 

 

 
Na podstawie: 

1. § 3 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego GSTiK z 27.06.2016 r. z późn. zm. 

2. art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 902 z późn. zm.). 

 

Kierownik GSTiK zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadza się "regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na 

kierownicze stanowiska urzędnicze w GSTiK" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia.  

2. Regulamin, o którym mowa w § 1 ust. 1  nie ma zastosowania do naboru na stanowisko 

Kierownika GSTiK. 

 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Kierownik GSTiK 

/-/ Jan Rodak 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr K/8/2018/GSTiK 

Kierownika GSTiK  
 z dnia 10.04.2018 r. 

 

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na 

kierownicze stanowiska urzędnicze 

w Gminnych Służbach Technicznych i Komunalnych  

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze jest otwarty i 

konkurencyjny.  

2. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Kierownik GSTiK. 

3. Kierownik może podjąć decyzję o unieważnieniu naboru bez podania przyczyny. 

 

§2 

Nabór 

Nabór na wolne stanowisko składa się  z następujących etapów: 

- ogłoszenie o naborze,  

- powołanie Komisji Rekrutacyjnej,  

- składanie dokumentów aplikacyjnych,  

- sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym,  

- ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, 

- przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wymogi formalne, 

- sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru, 

- ogłoszenie wyników naboru. 

 

§3 

Ogłoszenie o naborze 

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz 

o naborze na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej GSTiK  oraz na 

tablicy informacyjnej w jednostce. 

2. Elementy ogłoszenia o naborze określa ustawa o pracownikach samorządowych. 

3. Ogłoszenie może zawierać inne dodatkowe informacje dotyczące naboru i stanowiska pracy.  

4. Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 

dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie. 

 

§4 

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej 

1. Kierownik w drodze zarządzenia powołuje Komisję Rekrutacyjną, spośród pracowników GSTiK 

zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym. 

2. W szczególnych przypadkach, komisja może składać się z osób zatrudnionych na stanowiskach 

urzędniczych z jednostek podległych Gminie Biesiekierz. 

3. Członkiem Komisji nie może być małżonek, osoba pozostająca z kandydatem  

w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia 

oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru. 

 

 



 

 

§5 

Składanie dokumentów aplikacyjnych 

1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń GSTiK następuje przyjmowanie 

dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku pracy 

w Gminnych Służbach Technicznych i Komunalnych. 

2. W razie nie złożenia żadnej oferty Kierownik GSTiK może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu 

składania dokumentów. Informacja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy 

ogłoszeń jednostki. 

 

§6 

Sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym 

1. Wynikiem analizy dokumentacji aplikacyjnej jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia 

kandydata na wolnym stanowisku. 

2. Komisja dokonuje analizy dokumentacji aplikacyjnej poprzez porównanie danych zawartych w 

dokumentacji z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu. 

- czy oferty zostały złożone w terminie  
- czy zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 

dokumenty  
- czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu  

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.  
3. Oferty nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko 

urzędnicze dokumentów oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań 
wskazanych w ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie zostają dopuszczeni do 
dalszego etapu naboru. 

 

§7 

Ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne 

1. Komisja Rekrutacyjna ustala listę kandydatów spełniających wymogi formalne wg załącznika nr 1 

do regulaminu.  

 

§8 

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wymogi formalne 

1. Na ocenę merytoryczną kandydatów składa się rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez 
Komisję Konkursową. 

2. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu między innymi zbadanie: 
1) wiedzy kandydata niezbędnej do wykonywania pracy, 
2) predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie 

powierzonych obowiązków, 
3) celów zawodowych kandydata. 

3. Każdemu z kandydatów Komisja zadaje pytania i na podstawie udzielonych odpowiedzi 
przyznaje punkty od 0 do 5 za każdą odpowiedź na zadane pytanie. 

4. Następuje podsumowanie naboru i wyłonienie kandydata, który osiągnął najlepszy wynik w 
trakcie naboru. 

5. Za wyłonionego uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę punktów spośród 
wszystkich kandydatów. 

6. W razie równości punktów rozstrzygający głos należy do Kierownika jednostki. 
7. Wyłonionego kandydata Komisja rekomenduje do zatrudnienia. 

 

§9 

Protokół z przeprowadzonego naboru 

1. Po zakończeniu procedury naboru komisja sporządza protokół, który zawiera w szczególności: 

1) określenie stanowiska, na które był przeprowadzony nabór, 

2) liczbę kandydatów, 

3) imiona i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, która jest miejscem zamieszkania, nie więcej 

niż pięciu najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich 

wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, wraz ze wskazaniem kandydatów 



 

 

niepełnosprawnych o ile do przeprowadzonego naboru stosuje się przepis art. 13a ust. 2 

ustawy o pracownikach samorządowych 

4) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne, 

5) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, 

6) uzasadnienie dokonanego wyboru, 

7) skład komisji przeprowadzającej nabór,  

stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu. 

2. Kierownik i wszyscy członkowie komisji podpisują protokół celem zatwierdzenia oraz wyboru 

kandydata do zatrudnienia. 

 

§10 

Ogłoszenie wyników naboru 

1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana 

przez umieszczenie na tablicy informacyjnej jednostki oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres 

co najmniej 3 miesięcy.  

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:  

1) nazwę i adres jednostki, 

2) określenie stanowiska,  

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego, 

4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko 

i stanowi załącznik nr 3 do 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 najlepszych kandydatów wymienionych w 

protokole tego naboru. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.  

 

§11 

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi 

1. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt 

osobowych.  

2. Dokumenty pozostałych osób będą odsyłane na wskazany przez kandydata adres do 

korespondencji lub odbierane osobiście przez zainteresowanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1  
Regulaminu naboru na wolne 

stanowiska urzędnicze 
 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCA WYMOGI 

FORMALNE 

…………………………………………………………………. 
/nazwa stanowiska pracy/  

 
w  ……………………………………………. 

/nazwa i adres jednostki/ 

 
W dniu …………………….. Komisja Rekrutacyjna dokonała otwarcia i oceny złożonych ofert pod 

względem wymagań formalnych. 

 

Liczba nadesłanych ofert ……………………, w tym wymagania formalne spełniło …………… ofert.  

 

Kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej (w kolejności alfabetycznej):  

 

L.p. Nazwisko i imię 

Miejsce zamieszkania, w 

rozumieniu przepisów Kodeksu 

pracy 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

 
 

Komisja Rekrutacyjna:  

1. …………………………………………… …………………………………………… 

2. …………………………………………… …………………………………………… 

3. …………………………………………… 
/nazwisko i imię/ 

…………………………………………… 
/podpis/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik Nr 2  
Regulaminu naboru na wolne 

stanowiska urzędnicze 
 
 
 

PROTOKÓŁ  Z  PRZEPROWADZONEGO NABORU  

NA  WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE 

…………………………………………………………………. 
/nazwa stanowiska pracy/  

 
w  ……………………………………………. 

/nazwa i adres jednostki/ 

 
1. W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy, oferty przesłało ............ kandydatów, w 

tym wymagania formalne spełniło …………… ofert. 

2. Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem wymagań formalnych 

i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej wybrano następujących kandydatów 

uszeregowanych według spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o 

naborze: 

 

L.p. Nazwisko i imię 

Miejsce zamieszkania, w 

rozumieniu przepisów 

Kodeksu pracy 

Liczba uzyskanych 

punktów na ………. 

możliwych 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

 

3. Zastosowano następujące metody i techniki naboru:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Do zatrudnienia rekomenduje się: ………………………………………………………………….. 
/imię i nazwisko, miejsce zamieszkania/ 

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Komisja Rekrutacyjna:  

1. …………………………………………… …………………………………………… 



 

 

2. …………………………………………… …………………………………………… 

3. …………………………………………… 
/nazwisko i imię/ 

…………………………………………… 
/podpis/ 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 

 

 

 

 

…………………………………………… 
/Kierownik GSTiK/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik Nr 3  
Regulaminu naboru na wolne 

stanowiska urzędnicze 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  

NA  WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE  

 

…………………………………………………………………. 
/nazwa stanowiska pracy/  

 
w  ……………………………………………. 

/nazwa i adres jednostki/ 

 

Informujemy, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a 

Pan/Pani ............................................................. zamieszkały/a ............................................... .  
                /imię i nazwisko/                                                                 /miejsce zamieszkania wg Kodeksu pracy/ 

 

nie został wybrany żaden kandydat i nabór na wolne stanowisko urzędnicze nie został rozstrzygnięty* 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru/Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze*:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Biesiekierz, dnia ……………………………… 

 

 

……………….………………………… 
/Kierownik GSTiK/ 


