Zarządzenie nr 184117
Bu

rmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 19 paździe.nika 2017r.
w splawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze

stanowiska uźędnicze w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach
oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych
Gminy Gzechowice-Dziedzice

Na podstawie ań. 30 ust. 2 pkt 5, ań. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie
,l
gminnym (t.j, Dz. U. z 2017 r, poz. 1875), art. 2 pkt 3, ań. 1_15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samoźądowych (t.j. Dz. U. z2016r.poz. 9o2 ze zm.)
wprowadzam:

użędnicze, W tym kierownicze stanowiska uzędnicze
Regulamin
-Uzędzie naboru na Wolne stanowiska
oraz na Wolne kierownicze stanowiska uzędnicze
w
Czechowicach_Dziedzicach
Miejskim
w
w;ednbstkach oiganizacyjnych Gminy Czechowice_Dziedzice, zwany dalej ,,regulaminem naboru".

§ 1. 1, Regulamin naboru określa szczegółowe zasady zatrudnienia pracowników na Wolne_stanowiska
kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach
izędnicze,-w tym
'kierownicze
stanowiska urzędnicze w Jednostkach organizacyjnych Gmin! CzechowiceoraŻ na wolne

Dziedzice.
2 .llekroó W regulaminie .jest mowa o:
.!)
Wolnym stańowisku ńędniczym - należy wzez to rozumieó Wolne stanowisko urzędnicze w rozumieniu
art. tz ust. 1 ustawy z dnia 21 lńtopada 2oo8 r, o pracownikach samożądowych (t.j. Dz, U z2016 l, poz.
9o2 ze zm.),

2) ustawie o pracownikach samożądowych - należy pżez to rozumieó ustawę z dnia 21 listoPada 2008 r.
o pracownikach samożądowych
'w (t.j. Dz. U. z2016 r. poz.9o2 ze zm,\,
należy przez to rozumieÓ
tym kierowniczym stanowisku uzędniczym
3) stanowisku uzędnicŻym,

-

sianowiska uzędńicze lub kierownicze sianowiska użędnicze wymienione w załączniku nr 3
do rozporządzeiria Rady Minishów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie Wynagradzania pracownikÓW
§amoządowych (t.j, Dz. U. z2O14 r. poz. 1786),
4) burmistźu - należY przez to rozumieć Burmistrza czechowic-Dziedzic,
5) zastępcy burmistza - należy pżeztó rozumieć Zastępcę Burmistża Czechowic-Dziedzic,
6) sekretarzu - należy pżez lo rozumieó Sekretarza Miasta czechowice_Dziedzice,
7) skarbniku - należy pżez to rozumieć skarbnika Miasta Czechowice-Dziedzioe,
8i wydziałach, biuiach, samodzielnych stanowiskach pracy _ naęy prńz to rozumieć komórki
oigańizacyjne użędu, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Użędu Miejskiego
9) uzędzie - należy pżez to rozumieć Uźąd Miejski W czechowicach-Dziedzicach,
1b) jednostce orgjnizacylnej _ należy pzóz to rozumieć jednostkę budżetową lub zakład budżetowY
cńiny Czecnowice-ozióózióe, z wijłXiem szkół, przedszkoli, zespołów szkół i zespołóW szkolnoprzedszkolnych, samożądowych instytucji kUltury oraz spółek z udziałem gminy.
-

o.informac,ię:
§ 2. 1. Decyzję o rozpoczęciu naboru podejmuje burmistż W formie zarządzeniaw oparciu
jednostce
organizacyjnej,
P%ekazaną
i; o wolnym kierowniczyń stanowisku uzędniczym w uzędzie lub w

zlodnie z-e schematem órganizacyjnym urzędu, przez zastępcę burmistża, sekretarza, skarbnika,
zi o wolnym stanowisku urzędniózym w użędzie pęekazaną pżez naczelnika _właściwegoWydziału,
rierownika właściwegobiur; lub' naczelnika Wydziału organizacyjnego i Kadr - w przypadku
_

jednoosobowych stanowisk pracy,

'z.

prryp"it u wydziałów, biur, samodzielnych stanowisk pracy ulzędu i jednostek. organizacyjnych
bezpośrednio 4adzoiowanych przez burmistrza, informację o wolnym kierowniczym stanowisku uźędniczym
przekazuje sekretarz.
b. tntorńacla powinna byó pęekazana z wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń
w funkcjońowiniu wydzńłu,' biura, samodzielnego stanowiska pracy lub.. jednostki organizacyjnej.
4. osoby, b łtorycn mowa W ust. 1 i 2, pżedkładąąburmistlzowi do akceptacji opis wolnego stanowiska
urzędniczego, który stanowi załącznlk do zażądzenia, o którym mowa W ust. 1.
5. opis stanowiska zawiera:

w

1) dokładne określenie ce|ów izadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego
tytułu obowiązkóW obciążających zajmującego stanowisko,

2) określenie szczegółowych Wymagań W zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji Wobec osób,
zaimujących stanowisko,
3) określenie uprawnień służących do Wykonywania zadań,
4) informację o Warunkach pracy na danym stanowisku,
5) inne Wyznaczniki określająceindywidualny charakter danego stanowiska pracy,
6, Wzór opisu stanowiska stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaęądzenia.

§ 3. 1, Komisję pęeprowadzającą nabór na Wolne stanowisko ulzędnicze, W tym kierownicze stanowisko
użędnicze W urzędzie, zwaną dalej ,,komisjd, powołuje burmistź zarźądzeniem Kierownika Urzędu
Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.
2. Komisję pżeprowadzającą nabór na Wolne kierownicze stanowisko urzędnicze W jednostkach
organizacyjnych, zwaną dalej ,,komisją' powołuje burmistż zażądzeniem Burmistrza Czechowic-Dziedzic.
3, W skład komisii powołanych pżez burmistza, o których mowa W ust, 1 i2, Wchodzą co najmniej tźy
osoby, tj. Wskazany przez burmistza przewodnlczący komisji,.jego zastępca i sekretarz komisji.
4, Prace komisji są prowadzone, jeżeliW posiedzeniu bierze udział co najmniei połowa jei członkóW.

5. członkami komisji nie mogą być małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą W

stosunku

pokrewieństwa do drugiego stopnia lub stosunku powinowactwa pierwszego stopnia i przysposobienia lub

kurateli, albo pozostające Wobec siebie W takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione Wątpliwości, co do bezstronności W stosunku do osób kandydujących W naborze na wolne
stanowisko użędnicze,
6. o zaistnieniu pźeshnki, o której mowa W ust. 5, członek komisji zobowiązany jest zawiadomić burmistża
na piśmie, niezwłocznie po powzięciu Wiadomości o zaistnieniu przeszkody inie uczestniczyć W dalszych
pracach komisji.
7. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na Wolne stanowisko uźędnicze, W tym
kierownicze stanowisko urzędnicze oraz na wo|ne kierownicze stanowisko urzędnicze w jednostkach
organizacyjnych.

8. Członkowie komisji zobowiązani są do zachowania W tąemnicy informacji uzyskanych W trakcie naboru,
w zakresie przez prawo przewidzianym, dotyczących osób kandydujących.

§ 4. 1, ogłoszenie o Wolnym stanowisku urzędniczym, W tym kierowniczym stanowisku
uźędniczym, W UĘędzie Miejskim umieszcza się przez okres nie krótszy niż 10 dni w Biuletynie lnformacji
Publicznej uźędu
i
na
tablicy
ogłoszeń uźędu.
2. ogłoszenie o Wolnym kierowniczym śtanowisku ulzędniczym w jednosikach organizacyjnych umieszcza
się pŻez okres nie krótszy niż 10 dni W Biuletynie lnformacji Publicznej urzędu
ijednostki organizacyjnej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu ijednostki organizacyjnej.

§ 5, 'l, ogłoszenie o naboze na Wolne Stanowisko urzędnicze zawiera:
1) nazwę i adres jednostki,
2) określenie stanowiska,
3) określenie Wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danegó': stanowiska, ze
Wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
4) Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku ulzędniczym,
5) informację o Warunkach pracy na danym stanowisku,
6) informację, czy W miesiącu popźedzającym datę upublicznienia ogłoszenia Wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych W jednostce, W rozumieniu przepisóW o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnospEwnych, wynosi co najmniej 6%,
7) wskazanie wymaganych dokumentów,
8) określenie terminu i miejsca składania dokumentóW.
2. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zażądzenia.

§ 6. 1, składanie dokumentóW aplikacyjnych w zaklejonych i opisanych kopeńach następuje W biurze
podawczym użędu, na pańerze budynku, plzy pI. Jana PeWła ll 1 lub drogą pocztową.
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

) napisany Własnoręcznie Iist motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kopie świadóctw pracy, zaśWiadczenia o zatrudnieniu, lub dokumenty potwierdzające
'l

- świadectwpotwierdzających wykształcenie,
zaśWiadczeń - dyplomóW o ukończonych kursach, szkoleniach,

4) kopie dyplomów

okres zatrudnienia,

5) kopie
6) Własnoręcznie podpisane ośWiadczeniakandydata:
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- o nieskazaniu prawomocnym Wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskażenia

publicznego

przestępstwo
3karbowe,
|ub
umyślne
nieposzlakowanej opinii,
_ o nie prowadzeniu działalnościgospodarczej bądź w przypadku jej prowadzenia, o profilu działalności
gospodarczej,
- o Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawańych W ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia '1997 r.
o ochronie danych osobowych.
-

o

3. Kandydat, który zamieża skorzystać z uprawnienia, o którym mowa W ań.,l3a ust. 2 ustawy
o pracownikach samożądowych jest zobowiązany do złoźeniakopii dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawnośó.
4, Dokumenty aplikacyjne złożonedo urzędu w innym terminie niż termin Wyznaczony W ogłoszeniu
o naborze umieszczonym w Biuletynie lnformac.|i Publicznej urzędu i jednostki organizacyjnej oraz na tablicy
ogłoszeń użędu ijednostki organizacyjnej lub nie zawieąące Wskazania, którego stanowiska uzędniczego
dotyczą, nie będą rozpatrywane przez komisję i podlegają zwrotowi zgodnie z § 12 ust. 3.
§ 7. 1. Procedurę naboru kandydatóW przeprowadza komisja W dwóch etapach,

2. Etap
z

pieMszy obejmuje Weryfikację dokumentóW aplikacyjnych pod Względem

Wymaganiami formalnymi określonymi W ogłoszeniu

i

zgodności
ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do

drugiego etapu naboru.
3. Wzór Iisty kandydatóW dopuszczonych do drugiego etapu naboru stanowi załącznik nr 3

do

niniejszego

zaządzenia,
4. lnformacja o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru, przekazywana jest kandydatowi pocztą
elekironiczną lub telefonicznie, a w przypadku nie podania tych form kontaktu - drogą pocztową.
naboru jest prowadzony przez komisję metodą rozmowy kwalifikacyjnej lub testu
kwalifikacyjnego, ewentualnie z Wykorzystaniem obu vvymienionych metod.
2. o metodach stosowanych W czasie drugiego etapu naboru decyduje komisja.
3. W przypadku decyzji o Wykorzystaniu obu form wymienionych W ust. 1, W pierwszej kolejności
przeprowadza się test kwalifikacyjny.
4. celem testu kwalifikacyjnego jest. sprawdzenie Wiedzy umiejętności kandydata niezbędnych do
wykonania pracy na woInym stanowisku urzędniczym,

§ 8. 1. Etap drugi

i

5. Pytania do testu kwalifikacyjnego opracowuje komisja.
6, llośćpytań wynosi 15, a za każdą poprawną odpowiedź W teście przyznawany jest 1 punkt,
7. Celem rozmowy kwalifikacyjnej .iest:
,l)
werlikacja informacji zawartych w aplikacji kandydata,

2) sprawdzenie predyspozycji

Wykonywan ie obowiązkóW.

i

niezbędnych umiejętności kandydata zapewniających prawidłowe

czasie rozmowy kwalifikacyjnej członkowie komisji zadają Wszystkim kandydatom te same pytania.
rozmowie kwalifikacyjnej każdy członek komisji plzydziela kandydatowi punkty w ska|i
od do 15, przy czYm 1 punkl oznacza brak kwalifikacji do zatrudnienia, a 15 punktóW oznacza pełną

8. W

9. ,lpo

przydatnośó.

io.-w

pzypadku wymagania od kandydata znajomości języka obcego częśćrozmowy kwalifikacyjnei
przeprowadza się w tym języku.
i,l. lndywidualne Wyniki oceny kandydatów członkowie komisji spolządzają na karcie oceny kandydata,
której Wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zażądzenia.

§ 9. 1. W toku naboru komisja Wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatóW, spełniających
Wymagania niezbędne oraz W największym stopniu spełniających Wymagania dodatkowe, których
przedstawia burmistźowi, celem zatrudnienia kandydata lub kończy nabór bez Wskazania kandydata do
zatrudnienia.

2. Komisja z grona osób, o których mowa W ust. 1, rekomenduje burmistrzowi kandydata do zatrudnienia.
3. Jeżeli W ulzędzie Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych W rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych W miesiącu poprzedzającym datę
upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 60/o pieMszeństwo W zatrudnieniu na stanowisku
uzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk użędniczych, pżysługuje osobie niepełnosprawnej,

o ile zna.iduje się w gronie osób, o których mowa W ust. 1 .
,14 ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach samoządowych,
§ 1o. 1. Zgodńie z ań.

naboru kandydatóW
protokół,

2.

na

z

przeprowadzonego
sporządzony

wolne stanowisko uzędnicze zostaje

Protokół zostaje pźedstawiony burmistlzowi,

celem Wskazania kandydata do

2, Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

zatrudnienia.

11. 1. Zgodnie z ań, 15 ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych niezwłocznie po
pżeprowadzonym naborze spoźądza się informac,ię o
jego lvynikach.

§

2. lnformację, o której mowa W Ust. 1, umieszcza się W Biuletynie lnformacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń użędu, a jeżeli nabór dotyczył naboru na Wolne stanowisko kierownicze w jednostce
organizacyjnej także W Biuletynie lnformacji Publicznej jednostki organizacyjnej i na tab|icy ogłoszeń w tej

jednostce.

3.

o wynikach naboru zawiefa, imię i nazwisko kandydata, jego
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz uzasadnienie dokonanego
albo
uzasadnienie
nierozstrzygnięcia
naboru,

lnformacja

miejsce zamieszkania

wyboru

4. Wzór informacji stanowj załącznik nr 6 do niniejszego

zażądzenia.

§ 12. 1. Dokumenty aplikacyjne osób, o których mowa W §

9

ust. 1 pod|egają zwrotowi drogą pocztową lub

mogą być odebrane osobiście pzez zainteresowanych po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia

informacji o Wyniku naboru.

2. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procedurze naboru zostaną dołączone do

jego akt osobowych.

3. Dokumenty aplikacyjne osób, które po pieMszym etapie naboru nie spełniły WymogóW formalnych,
podlegają zwrotowi drogą pocztową lub mogą byó odebrane osobiście pżez zainteresowanych po

ogłoszeniu wyników naboru.

§ 13. Zmiany niniejszego regulaminu naboru dokonuje się W trybie Właściwymdla jego Wprowadzenia,
§ 14. Traci moc: zarządzenie nr 23ol15 Burmistrza Czechowic-Dzied zic z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, W tym kierownicze
stanowiska uzędnicze w Urzędzie Mie]skim W Czechowicach-Dziedzicach oraz na wolne kierownicze

stanowiska urzędnicze

W

jednostkach organizacyjnych Gminy czechowice-Dziedzice.

§ 15. Zarządzenie Wchodzi W źycie z dniem podpisania.

załącznik nl

1

do zalządzenia

ff 184l'|7 Burmistrza

czechowic_Dziedzic

z dnia1g paździelnika 2017 l.

1,
2.

Wydział/Biuro/Jednostka organizacyjna/samodzielne stanowisko pracy*

3,

Wymiar etatu

CEL lSTNlENlA STANOWISKA:,.,
CHARAKTERYSTYKA WYMAGAŃ KWAL|FIKACYJNYCH
1

.

3.
4,

Wykształcenie konieczne,

, , ,

,, ,.,

,

Obligatoryjne uprawnienia,,...,....,
DośWiadczenie zawodowe,., .,.
10śćpżepisóW

6.
7,

Obywate|stwo polskie (-) / Obywatelstwo
Europejskiej
innego państwa, z którym
podstawie umów międzynarodowych lub przepisóW prawa wspóInotowego przysługuje prawo
do zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej PoIskiej. (")

8.

9. lnne.,.

ZAKRES oBoWlĄZKÓW

l UPRAWN|EŃ

1.

Zadania podstawowe..,...,.

J,
4.

Uprawnienia

i

szczególne obowiązki na zajmowanym stanowisku,....,,.

|NFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOW|SKU

PROPONOWANE WARUNK| PRACY l PŁACY

2.

Proponowane Wynagrodzenie....

czechoWice-Dziedzice,
(śtan owisko

(-)

-

niepotrzJbne skreśIic

Iu

b fun kcj a)

załącznik

N

2

zażądzenia ff 184117
Burmistrza czechowic-Dziedzic
z dnialg pażdzielnika 2017 l .
do

oGŁosZENlE
BURMlsTRZ CZECHoWlC_DZlEDZlc
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOW|SKO URZEDN|CZE

3.

4,

Informacja o Wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych W miesiącu poprzedzającym datę

:,":i::: ::" ::i:]lilli
Wymagane dokumenty:

1)

2)'

3)

4)
5)

napisany Własnoręcznie list motywacyjny,
kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kopie śWiadectw pracy, zaśWiadczeń o zatrudnieniu lub dokumentóW potwierdzających
okres zatrudnienia,
kopie dyplomóM świadectw potwierdzających Wykształcenie,
kopie zaświadczeń, dyplomóW o ukończonych kursach, szko|eniach,

6)

7)

Własnoręcznie podpisane ośWiadczeniakandydata:
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych,
- o nieskazaniu prawomocnym Wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskaźenia publicznego lub umyślneprzestępstwo skarbowe,
- o nieposzlakowanej opinii,
- o nie prowadzeniu działalnościgospodarczej bądź W przypadku jej prowadzenia,
o profilu działalnościgospodarczej,
- o Wyraźeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawańych W ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych dla realizacji ninie.Jszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnośó, jeżeli kandydat zamierz a
skozystaó z uprawnienia, o którym mowa W ań.l3a ust. 2 ustawy o pracownikach

samożądowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyó w zaklejonej i opisanej kopercie: ,,Nabór na stanowisko
Miejskiego
W czechowicach-Dziedzicach (pańer budynku głóWnego przy pl. Jana PaWła ll 1) lub przesłać drogą
pocztową na adres: Użąd Miejski W czechowicach-Dziedzicach, p|. Jana PaWła ll 1,43-502 czechowiceDziedzice, z dopiskiem ,,Nabór na
........". Dokumenty należy składaó do dnia
...... (W przypadku przesyłki pocztowej Ważny jest dzień dostarczenia do urzędu - data
nadania przesyłki nie ma znaczenia), Aplikacje, które Wpłyną do urzędu po Wyżej określonym terminie nie

W

podawczym Użędu

biurze

stanowisko

będą rozpatrywaneI
lnformacja o wyniku naboru na wolne stanowjsko:*

- użędnicze, W tym Wolne użędnicze stanowisko kierownicze W urzędzie zostanie opublikowana na stronie
Biuletynu lnformacji Publicznej pod adresem WWW, biD,czechowice-dziedzice.pl oraz na tab|icy ogłoszeń
urzędu umiejscowionej przy budynku głóWnym - pl. Jana PaWła ll ,l,

- kierownicze użędnicze W jednostce organizacyjnej zostanie opublikowana na stronie Biuletynu lnformacji
Publicznej: urzędu pod adresem WIVW, bip.czechowice-dziedzice,DI i jednostki organizacyjnej pod
adresem.,.,....,.,..........oaz na tablicy ogłoszeń: urzędu umiejscowionej przy budynku głóWnym - pl. Jana
PaWła ll 'l i jednostkj organizacyjnej umiejscowionej
Dodatkowych informacji o naborze udziela Wydział Organizacyjny i Kadr Urzędu Miejskiego (pok, 306-308,
21 4 7 1 47, e-mail: u m @um.czechowice-dziedzice, pl).

lel. 32

*

Wbrać odpońednio
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lNFoRMACJA
zgodnie z ań. 24 ust, '1 Ustawy z dnia 29 sieĘnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.2016l. poz.922)
administratorem Pani/Pana danych osobowych W Urzędzie Miejskim W czechowicach_Dziedżicach jest Burmistlz czecńowic-Dziedzic z
siedzibą W czechowicach-Dziedzicach pl. Jana PaWła ll 1. Pani/Pana dane osobowe przetważane będą W celu zatrudnienia,
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treściswoich danych oraz ich poprawiania,
Podanie danych osobowych W zakresie Wymaganym Kodeksem pracy jest ob|igatoryjne, a W pozostałym je§t dobrowolne.

załąc.znik nl 3
184117
do zażądzenla
Burm istrza czechowic-Dziedzic
z dnia 19 paździenika 2017 ..

ff

LISTA KANDYDATÓW
DOPUSZCZONYCH DO DRUG|EGO ETAPU NABORU
NA WOLNE STANOW|SKO URZĘDN|CZE
(nazła stanowiska)

Komisja rekrutacyjna W składzie:
1,.,....,.,...,,....,.,
2 .,...........,.......
3 .....,..-,-...,..,.,.
po dokonaniu Weryfikac.ji dokumentów aplikacyjnych pod Względem zgodności z Wymaganiami formalnymi
określonymi w ogłoszeniu dopuszcza do drugiego etapu naboru następujące osoby:
,l

..,....,...,,,.,....,.

2 .........................
3 ,., ., , ., , ,., ., , ,,. , ,, .., ., , ,

Czechowice-Dziedzice, dnia.,.,....,

,

załącznik ff 4
do za.ządzenia N 184117
Burmistża czechowic-Dziedzic
z dnia 19 pażdziernika 2017 .,

KARTA OCENY KANDYDATA

lmię i nazwisko kandydata

Lp,

Test

-

ilość

punktóW

Rozmowa
- ilość
punktóW

Razem

ilośó

punktóW

1

?.
J.
4.
5.

(podpis oceniaiącego)

Uwaga
skala ocen po rozmowie kwalifikacvinei:
!

1 pkt

-

brak kwalifikacji do zatrudnienia

(.)
15 pkt

-

pełna przydatnośó do zatrudnienia
,a
,|

-

załącznik nr 5

zażądzęnia nl 1B4l17
Burmistrża cżechowic_Dziedzic
z dnia 19 października 2017 ..

do

Protokoł z posiedzenia Komisji

W sprawie Wyłonienia kandydata

na Wolne stanowisko urzędnicze

(nazwa stanowiska)

W wyniku przeprowadzonego naboru na Wolne stanowisko użędnicze na który Wpłynęło.,.,.,.,,,.,.ofert,
w tym spełniających Wymagania formalne..,.,.,.,,....,,......., po zastosowaniu następuiących metod
naboru:

1)
2)

rozmowa kwalifikacyjna
test

Komisja W składzie:

1.,...,,,..,.,.......,.,..,,.,,,,.

2.....,

.,. .,.

,..... .,. ,...,, .,. ,..

3.....,.,..,.,.,.,..,.,......,.,..
Dokonała Wyboru
lp

,.. .,, .,. .,. ..

lmię i nazwisko

kandydatóW / nie dokonała Wyboru źadnego kandydata"

Miejsce zamieszkania

Liczba punktóW

Niepełnosprawnośó
(taUnie)

1

2
3

4

Komisja rekrutacyjna proponuje zatrudnió na

która/y otrzymał/a największą liczbę
*

wybrać odpowiednio

**

Wybraó odpowiednio

Uzasadnienie:.,.

Przewidywany termin zatrudnienia:

WW.

stanowisko Panią/Pana,.., ,...,

punktóW / która/y spelnia Wymogi § 9 ust. 3 regulaminu**

Do zatrudnienia Wskazuję: .,. .,. ,.,

,

imię i nazwisko kandydata

pi,oipił ai

czechowice_Dziedzice, dnia..,

iiii

"tii"

c,źinii":-oz"aai

załącznik nr 6

do zalządzenia N 184117
Burm i§tlza czechowic-Dżiedzic
z dńia 19 paździelnika 2017 r.

lNFoRMACJA
lnformuję , że w wyniku przeprowadzonego naboru na

1o

*r.,
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ni
",
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n

o*,

"i ", "

r o r'

".

r nÓ

W,,,,..,,,..,,,.,.,,.,.
(nav^Ja jed n o stki organ i zacyjnej)

Wybrano Pana/Panią

""" "' "' """ '

riiięi
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nie dokonała Wyboru żadnego kandydata*

Uzasadnienie:,

,. .,

ri.ię

czechowice-Dziedzice,

*

Wybraó odpowiednio

dnia

i

,łii"*i łi

sianorr*o tń nnrcp)

