
Zarządzenie Nr 9/2009 
Burmistrza Krapkowic 

z dnia 6~1utego 2009 roku 

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska 
urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) i art.11 ustawy z dnia 21 
listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458) 

zarządzam , co następuje : 

§ 1 
Ustalam „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Krapkowicach", stanowiący załącznik do zarządzenia . 

§2 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. 

§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

§4 
Traci moc Zarządzenie Nr 5/2007 Burmistrza Krapkowic z dnia 12 stycznia 2007 roku 
w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym 
kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz 
wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy. 



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 9/2009 

Burmistrza Krapkowic 
z dnia 6.02.2009 roku 

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W KRAPKOWICACH 

Regulamin ustala zasady zatrudniania na wolne stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty 
i konkurencyjny nabór. 

Regulamin dotyczy zatrudniania pracowników na wolnym stanowisku urzędniczym , w tym 
na kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz 
na wolnych stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych Gminy. 

Nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku 
z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego . 

Rozdział. I 
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko 

urzędnicze 

§ 1 
1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Burmistrz: 

1) w przypadku kierowniczego stanowiska urzędniczego - z własnej inicjatywy lub na 
wniosek Sekretarza Miasta, 

2) w przypadku stanowiska urzędniczego - na wniosek naczelnika wydziału. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być przekazany co najmniej z miesięcznym 
wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki 
organizacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Naczelnik wydziału zobligowany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem do akceptacji 
Burmistrza projekt opisu stanowiska urzędniczego objętego procedurą rekrutacyjną wraz 
z analizą kosztów zatrudnienia pracownika. 

4. Wzór formularza opisu stanowiska stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

5. W przypadku stanowisk kierowniczych opisu dokonuje Sekretarz Miasta i przedkłada go 
wraz z wnioskiem do akceptacji Burmistrzowi. 

6. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 
1) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz 

wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego to stanowisko, 
2) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności 

i predyspozycji wobec osób, które je zajmują, 
3) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego 

wyposażenia , 

4) określenie odpowiedzialności , 

5) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy. 
6) analizę kosztów zatrudnienia pracownika. 

7. Akceptacja opisu stanowiska pracy oraz zgoda Burmistrza powodują rozpoczęcie 
procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze. 



Rozdział. li 
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej 

§2 
1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Burmistrz Krapkowic w formie zarządzenia . 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić : 
1) Z-ca Burmistrza, 
2) Sekretarz Miasta, 
3) Naczelnik wydziału wnioskujący o zatrudnienie, 
4) Inspektor ds. kadr i płac, 
5) inne osoby wskazane przez Burmistrza. 

3. Komisja pracuje w składz i e co najmniej 3-osobowym, w tym przewodniczący lub 
zastępca przewodniczącego . 

4. W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym 
albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie , osoby, której dotyczy postępowanie 
rekrutacyjne, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 

5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy. 

6. Obsługę techniczną Komisji Rekrutacyjnej zapewnia Wydział Organizacyjny. 

Rozdział. Ili 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 

§3 
1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie 

Informacji Publicznej (www.bip.krapkowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach. 

2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać : 
a) nazwę i adres jednostki, 
b) określenie stanowiska, 
c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem 

danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe, 
d) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, 
e) wskazanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych, 
f) określenie terminu i miejsca składania dokumentów, 

3. Wzór ogłoszenia o naborze stanowi załącznik nr 3. 

4. Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być 
krótszy niż dziesięć dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice. 

www.bip.krapkowice.pl


4. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w oparciu o pytania 
problemowe dotyczące wymagań związanych ze stanowiskiem, na które 
przeprowadzany jest nabór. 

5. Każdy członek Komisji podczas rozmowy kwalifikacyjnej przydziela kandydatowi punkty 
w skali od O do 5. Formularz oceny kandydata z rozmowy kwalifikacyjnej stanowi 
załącznik Nr 4 do Regulaminu. 

6. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest: 
a) nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji 

zawartych w aplikacji, 
b) określenie predyspozycji i umiejętności kandydata w zakresie wymagań związanych 

ze stanowiskiem, 
c) wybór najlepszego kandydata. 

Rozdział. VI 
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru 

§6 
1. Z przeprowadzonego naboru kandydatów Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół. 

2. Protokół zawiera: 
• określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz 

imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego 
nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu 
spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

• liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania 
formalne; 

• informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 
• uzasadnienie dokonanego wyboru; 
• skład komisji przeprowadzającej nabór. 

3. Protokół nie podlega publikacji. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego 
Regulaminu. 

4. Protokół przekazywany jest Burmistrzowi Krapkowic, który podejmuje ostateczną 
decyzję w sprawie zatrudnienia kandydata. 

5. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany 
jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie. 

Rozdział. VII 
Informacja o wyniku naboru 

§7 
1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym 

naborze. 

2. Upowszechnienie informacji, o której mowa w ust.1, następuje poprzez opublikowanie 
w Biuletynie lnformacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Krapkowicach przez okres co najmniej 3 miesięcy. 



3. Informacja o wyniku naboru zawiera: 
---- • nazwę i adres jednostki; -- - -

• określenie stanowiska; 
• imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego; 
• uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na 

stanowisko. 
Wzór informacji o wyniku naboru stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu. 

4. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłon ioną 

w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego 
stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby 
spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy 
ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział. VIII 

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi 

§8 
1. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały s i ę do li etapu 

i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją 
kancelaryjną. 

2. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez 
zainteresowanych. 


