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Zarz4dzenie

Nr

27/2009

W6jta Gminy Swi4tki
z dnia 20 listopa da 2009 roku
w sprawie: regulaminu naboru pracownik6w na wolne
stanowiska utzpdnicze w lJrzgdzie
Gminy w Swi4tkach

Na podstawie art' 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz4dzie gminnym (Dz. u. Nr 142
poz' r59l z pSLn' zm) oraz Rozdzialem 2 ustawy
z dnia2l listopai a zois;k" ; pracownikach
samorz4dowych (Dz. U. Nr 223, poz. I 45g)

zarz4dzam co nastgpuj e:

.,, u.,,,$^"1;*talam
w
)wlatKach

regulamin naboru na wolne stanowiska urzqdnicze w
LJrzgdzieGminy

$ 2' Traci moc Zarzqdzenie Nr 312008 W6jta Gminy Swiqtki
;*.tp.tuYi: ,,Regulaminu naboru na wolne stanbwiska uizpdnicze

Swi4tkach".

z dnia3 marca2OOg roku
w :JrzpdzieGminy w

$ 3. wykonanie zarz4dzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
$ 4. Zarzqdzenie wcho dzi

w

Zycie z dniem podpisania.

woit 6milv
mgr

in:.,*VA^oro,
/'

Zal4cznik Nr I
do zarz4dzenia Nr 27/2009
W6jra Gminy Swi4tki
z dnia20.ll.2009r.

REGULAMIN NABORU NA WOLNE
STANOWISKA URZ4DNICZEW UF(Z{,DZIE GMINY

W

SWT4TXACH

Cefem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska
urzpdn icze, w tym
na kierownicze stanowiska urzgdn icze w oparciu o otwarty
i konkurentyjny nab6r na wolne

stanowiska praay.
Regulamin okreSla_szczeg6lowe zasady zatrudniania pracownik6w
w lJrzpd.zie Gminy
w Swiqtkach, zwylqczeniem stanowisk, na kt6re zatrudniani s4pracown
icy z powolania,
doradc6w i asystent6w oraz na stanowiskach pomocn iczych i obilugi.

Rozdzial I
Podjgcie decyzji o rozpoczeciu procedury rekrutacyjnej na wolne
stanowisko urzednicze

sr
l. Decyzig o rozpoczeciu procedury rekrutacyjnej podejmuje w6jt Gminy Swi4tki,
w oparciu o informacj e przekazane przez Seketarza Gminy, o wakulqcym
stanowisku.
2' Informacja, o kt6rej mowa w ust. I winna by|, przekazana, przezKierownika
referatu,
w kt6rym wyst4pil wakat, z miesiEczn ym wyprzedzlniem pozwalajqcym
na uniknigcie
zaklScefi w funkcjonowaniu danego referatu.
3' Kierownik referatu zobligowany jest do przedlo2enia Sekretarzowi Gminy projektu
opisu
stanowiska na wakuj4ce miejsce pracy (zalEcznik nr 1 do niniejszego .eguta-inu),
kt6ry
po wydaniu opinii przekazuje do zatwierdzenia W6jtowi Gminy.
4. Opis stanowiska pracy, o kt6rym mowa w ust.3, zawiera:
cel6w i zadah wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz
wynikaj qcy ch z te go tyrulu obowiEzk6w;
2) okreSlenie szczegolowych wymagari w zakresie kwalifikacji, umiejgtnosci
i predyspozycji wobec os6b, kt6re je zajmujq
3) okredlenie uprawnieri sluzqcych do wykonyw ania zadafi oraz niezbgdnego wyposazenia;
4) okreSlenie odpowiedzialnoSci ;
5) inne kryteria okreslaj4ce indywidualny charakter danego stanowiska pracy;
1) doktadne okreSlenie

5. Zatwierdzenie projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda W6jta Gminy powoduj4
rozpoczpcie procedury naboru kandydat6w na wolne stanowisko urzgdnicze-.

Rozdzial

II

Powolanie Komisj i Rekrutacyjnej
$ 2. 1. Komisjg Rekrutacyjnqpowoluje

w6jt Gminy odrgbnym zarzqdzeniem.
2. Komisja dziala do czasu zakoficzenia procedury naboru na okreilone wolne

stanowisko urzednicze.

Rozdzial

III

Etapy naboru
$ 3. 1. Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko urzgdnicze,w tym kierownicze
stanowisko ur zgdnicze ;

2. Skladanie dokument6w aplikacyjnych;
3. Wstqpna selekcja kandydat6w - analiza dokument6w aplikacyjnych;
4. Powiadomienie kandydat6w spelniaj 4cych wymagania formalne;
5. Selekcja koricowa kandydat6w - rozmowa kwalifikacyjna;
6. Sporzqdzenie protokolu zprzeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzgdnicze
przedlo2enie jego W6jtowi Gminy do zatwierdzenia;
7. Podjqcie przez W6jta Gminy decyli o zatrudnieniu;
8. Niezwlocznainformacja o wyniku naboru;

Rozdzial

IV

Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko urzgdnicze
$ 4. 1. Ogloszenie o wolnym stanowisku urzpdniczym umieszcza sig w Biuletynie
Informacji Publicznej, zwanym dalej BIP orazna tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy.

'-\

2. O$oszenie o naborze na wolne stanowisko urzgdnicze zawiera:
nazwg i adres UrzEdu Gminy,
2) okreSlenie stanowiska urzgdniczego ;
3) okreSlenie wymagari zwiqzany ch ze stanowi ski em urzgd niczy m z godnie
z opisem danego stanowiska,zewskazaniem, kt6re znich s4niezbgdne, a kt6re dodatkowe;
4) wskazanie zakresu zadah wykonywanych na stanowisku wzgdniczym;
5) wskazanie wymaganych dokument6w;
6) okreSlenie terminu i miejsca skladania dokument6w;
7) informacj e czy na okreSlone stanowisko urzgdnicze poza obywatelami polskimi mogg ubiegai
sig obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych pafstw, kt6rym na podstawie um6w
migdzynarodowych lub przepis6w prawa wsp6lnotowego przys3uguje prawo do podjpcia
zatrudnienia, posiadaj4cy znajomoSt jgzykapolskiego potwierdzonqdokumentem okreSlonym
w przepisach o sluZbie cywilnej;
3.Termin do skladania dokument6w okre5lony w ogloszeniu o naborze, nie moZe by6
l<r6tszy ni?l0 dni, od dnia opublikowania ogloszenia w BIP;

l)

4.PrzyHad ogloszenia stanowi zarqczniknr 2 do niniejszego regulaminu.

Rozdzial V
Przyj mowanie dokument6w aplikaryjnych

$ 5' l ' Po ogloszeniu umieszczonym,w BIP i na tablicy ogloszeri nastgpuje przyjmowanie
dokument6w aplikacyjnych od kandydat6w zainteresowuny.lipru.4nu
*oi"y* stanowisku
urzgdniczym w Urzgdzie Gminy.
2. Na dokumenty aplikacyjne skladaj4 sig:
1) list motywacyjny;
2) Zyciorys - curriculum vitae;
3) kserokopie Swiadectw pracy;
4) kserokopie swiadectw, dyplom6w potwierdzaiqcych wyksztalcenie;
5) kserokopie zaswiadczeri o ukori czonychkursich, szkollniach
;
6) kserokopie Swiadectw pracy lub zaSwiad czenie w przypadku trwaj4cego
stosunku pracy;
7) oryginal kwestionariusza osobowego osoby uuiegajacej sig o zatrud-niJnie;
8) wlasnorgcznie podpisane oSwiadczeniekandydata,-zl ni. Uyr skazanyprawomocnym
wyrokiem sqdu za umySlne przestppstwo Scigane z oskarzenia publicznlgo lub
umySlne
przestqpstwo skarbowe.
9) wlasnorgcznie podpisane oiwiadczenie o pelnej zdolno6ci do czynnoSci
prawnych
i korzystaniu z pelni praw publicznych;
l0) oSwiadczenie kandydata o wyraZeniu zgody naprzetwarzaniedanych osobowych
do realizacji procesu naboru i zgodnie z ustawq z ai. zg sierpnia l99ir. o ochronie
danych
osobowych (Dz.U. nr l0l poz.926 zpo1n. zm.)
I 1) oswiadczenie kandydata o braku przeciwwskazart zdrowotnych
do pracy na stanowisku pracy
na kt6ry oglaszany jest nab6r;
3. Dokumenty aplikacyjne skladane przez osoby ubiegaj4ce sig o zatrudnienie
mog4 byi
przyjmowane tylko po umieszczeniu oglos zenia o organizowan ym naborzena
wolne stanowisko
urzgdnicze i tylko w formie pisemnej.
4. Nie ma mozliwoSci przyjmowania dokument6w aplikacyjnych drogqelektronicznq
zwyjqtkiem dokument6w opatrzonych bezpiecznympodpisem 6tet t.onicinym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu ( zgodnie zustawqzdnia
18 wrzeSnia 2001
roku o podpisie elektronicznym I Dz.rJ.Nr r30, poz. t+so zpoLn. ?rn.l).
5' Decyduje data faktycznego wplywu dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 2,
dollrzgdu
Gminy w Swiqtkach, a nie datinadiniawlJrzsdzie pocztowvm.

Rozdzial VI
wstgpna selekcja kandydat6w

-

analiza dokument6w aplikacyjnych

$ 6. t. Analizy dokument6w dokonuje Komisja Rekrutacyjna;
2. Analiza dokument6w polega na zapoznanLu sip przez Komisjg z aplikacjami

nadeslanym i przez kandydat6w.

3. Celem analizy dokument6w jest por6wnanie danych, zawartychw aplikacji
z w y maganiam i form alnym i okreSlonym i w o g3o szen iu.

4. Wynikiem analizy dokument6w jest wstgpne okreSlenie mozliwoSci zatrudnienia
kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzpdniczym.
5. Powiadomienie kandydat6w spelniaj4cych wymogi formalne o terminie przeprowadzenia
rozmowy kwalifi kacyj nej.

Rozdzial

VII

Selekcj a koricowa kandydat6w

$ 7. L Selekcja kofcowa Kandydat6w polega na przeprow adzeniurozmowy kwalifikacyjnej.
$ 8. 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiqzanie bezpo5redniego kontaktu
zkandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
2. Rozmowa kwalifi ka cyjna pozwoli r6wnie2 zbadat
l) predyspozycje i umiejgtno5ci kandydata gwarantuj4ce prawidlowe wykonywanie
powierzonych obowi4zk6w,
2) posiadan4wiedzg na temat Urzqdu Gminy w Swi4tkach
3) obowi4zki i zakres odpowiedzialnoSci na stanowiskach zajmowanych poprzednio
przezkandydata,
4) cele zawodowe kandydata.
3 . Rozmowq kwal i fi ka cyjnq pr zepr ow adza Kom i sj a Rekrutacyj na.
4. Kuzdy czlonek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi

punktywskaliod0do

10.

5. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera
Kandydat6w,kt6rzy w selekcji koricowej uzyskali najwigksz4 liczbppunkt6w rozmowy
kwalifikacyjnej, a tym samym w najwipkszym stopniu spelniaj4wymagania okreSlone
w ogloszeniu
6. Kandydat mohe zostad zakwalifikowany je2eli uzyskal co najmniej 50o/o moalivtych
do uzyskania punkt6w.

Rozdzial

VIII

Sporz4dzenie protokolu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

$ 9. t.no zakortczeniu procedury naboru Komisja Rekrutacyjn a sporzqdzaprotok6l, kt6ry
podpisuj q czlonkowie Komisj i.
2. Protok6l zawiera w szczeg6lno6ci :
1) okreSlenie stanowiskaurzgdniczego, na kt6re byl prowadzony nab6r, liczbgkandydat6w oraz
imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego nie wigcej niZ 5
najlepszych kandydat6w uszeregowanych wedlug spelnienia przeznichwymagart okreSlonych w
ogloszeniu o naborze,
2) liczbg nadeslanych ofert na stanowisko, w tym liczbE ofert spelniajqcych wymagania

formalne,
3) informacjg o zastosowanych metodach i technikach naboru
4) uzasadnienie danego wyboru,
5) sklad Komisji przeprowadzajqcej nab6r,

3. Przyklad protokolu stanowi zal4czniknr 3 do niniejszego regulaminu.

4' Przewodniczqcy Komisji Rekutacyjnej przedstawia W6jtowi Gminy protok6t
naboru, do zaakceptowan ia.
5. Kandydat wyloniony w drodze naboru i zaakceptowany przez w6jta Gminy
przed zawarciem umowy o pracQ, zobowiqzanv jest do:
l) poddania sip badaniu lekarskiemu - zgodnie z otrzymanym skierowaniem,

2) odbycia przeszkolenia BHP,

Rozdzial IX
Informacja o wynikach naboru

$ 10. 1' Informacjg o wynikach naboru upowszechnia sig niezwlocznie,przez okres
co najmniej 3 miesigcy od zakofrczenia procedury naboru, w BIP i na tablicy ogloszeri UrzEdu
Gminy, wedlug zalqcznika nr 4 do niniejszego regulaminu, aw przypadku, gdy w jego wyniku
nie doszlo do zatrudnieniaZadnego kandydata lub braku kandydat6w inforrnaijg stanowi4c4
zalqcznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
2. Informacja, stanowi4c a zalqczntk nr 4, o kt6rej mowa w ust. l, zawiera:
1) nazwg i adres Urzqdu Gminy,
2) okre$lenie stanowiska ur zgdniczego,
3) imig i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu
jego przepis6w kodeksu cywilnego,
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata.
3. Jeleli stosunek pracy osoby wylonionej w drodze naboru ustal w okresie 3 miesiqcy od
dnia nawi4zania stosunku pracy, mozliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku
kolejnej osoby spoSr6d najlepszych kandydat6w wymienionych w protokole tego naboru.
przepisy ust. I i 2 stosuje siE odpowiednio.

Rozdzial X
Warunki zatrudnienia pracownik6w podejmuj4cych po r^z pierwszy pracp na
stanowisku urzgdniczym.
$ 11. 1.W przypadku os6b podejmuj4cych po rcz pierwszy pracg na stanowisku urzgdniczym,
w tym kierowniczym stanowisku urzgdniczym, w jednostkach o kt6rych mowa w art.2
ust 2 ustawy o pracownikach samorz4dowych umowp o pracQ-zawiera sig na czas okredlony, nie
dlu2szy niz 6 miesigcy, z mozliwo5ci4 wczeSniejszego rozwi4zania stosunku pracy za
dwutygodniowym wypowiedzen iem.
2. Przez osobg podejmuj4cqpo raz pierwszy pracg, o kt6rej mowa w ust l, rozumie sig
osobg, kt6ra nie byta wczeSniej zatrudniona w jednostkach, o kt6rych mowa w art. 2 ustawy o
pracownikach samorz4dowych, na czas nieokreSlony albo na czas okeSlony, dluaszy niz 6
miesigcy i nie odbyla stuzby przygotowawczej zakohczonej zdaniem egzaminu z wynikiem
pozytywnym.
Szczeg6lowy spos6b przeprowadzaniasluhby przygotowawczej i organizowanie egzaminu
kohczqcego tg sluzbg okresla odrpbne zarzqdzenie W6jta Gminy.
3. Warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika jest pozytywny wynik egzaminu
koricz4ce go sluzb g p rzy gotow aw czy.

Rozdzial

XI

Spos6b postgpowania z doku mentami aplikacyj nymi
$ 12- 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, kt6ry zostanie wytoniony w procesie rekutacji
zostanqdolqczone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne os6b, kt6re w procesie rekrutacji zakwalifikowaly sip do
dalszego etapu i zostaly umieszczone w protokole, bEd4 przechowywane, zgodnie z instrukcjq
kancelaryjnq, przez okres 2 lat, a nastgpnie przekazane do archiwum zakiadowego.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostalych os6b bgd4 odsylane lub odbierane osobiScie przez
zainteresowanych.

Rozdzial

XII

Postanowienia koficowe
$ 13. Integraln4 czESci4 Regulaminu sq zal4czniki :
ZalqcznikNr I - Formularz opisu wolnego stanowiska pracy w lJrzqdzie Gminy
w Swi4tkach;
ZalqcznikNr 2 - W z6r ogloszenia o naborze;
ZalqcznikNr 3 - Wz6r protokolu z przeprowadzonego naboru kandydatur na stanowisko
ptacy;
ZalqcznikNr 4, 5 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko lJrzgdnicze.

'kftd
rrrg'itls.

Zalqcznik Nr

I

do Regulaminu naboru
na wolne stanowisko urzednicze

FORMULARZ OPISU WOLNBGO STANOWISKA PRACY
w URZ4DZTEMTBJSKTM W SW4TKACH
A. INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE STANOWISKA PRACY

l.

Stanowisko

2. Referat

B. wYMoGI KWALIFIKACYJNE ( prosz€ o uszczeg6lowienie, kt6re ze
wskazanych wymog6w s4 niezbgdne a kt6re s4 dodatkowe )
1. Wyksztalcenie

2.Wymagany profil
3. Obligatoryjne uprawnienia
4. DoSwiad czenie zawodowe
4a. Doswiadczenie zawodowe poza urzgdem przy wykonywaniu podobnych
czynnoSci

t.

4b. Doswiadczenie w pracy w urzEdach w tym na podobnych stanowiskach

C. ZASADY WSPOL ZALEZNOSCT Z,{WOD OWEJ
I . BezpoSredni

przelozony

2. Przelo2ony wylszego stopnia

D. ZAKRES ZADAN WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
l. Zadania sl6wne

2. Zadania pomocnicze

3. Szczeg6lowe prawa i obowiqzki

E. ODPOWIEDZIALNOSC PRACOWNIKA
1. Zasady odpowiedzialnoSci pracownika na stanowisku

F. WSPOLPRACA

PieczEi i podpis

W6jta lub Sekretarz Gminy

Zal4cznik Nr

2

do Regulaminu naboru
na wolne stanowisko urzgdnicze

woJT GMrNY sW4rrr
OGI,ASZA NABOR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZEDZIE
URZE.DZTE GMINY
(nazwa stanowiska urzgdniczego )

1. Wymagania niezbgdne:

a) jest obywatelem polskim lub wpisa6 informacjg, ze na okreslone stanowisko urzpdn icze poza
obywatelami polskimi mog4 ubiegai sip obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innyci
pafstw, kt6rym na podstawie um6w mipdzynarodowych lub przepis6w prawa wsp6lnotowego
przysluguje prawo podjpcia zatrudnienia, posiadaj4cy znajomoS c jpzykapolskiego potwierdion4
dokumentem okreSlonyrh w przepisach o sluzbie cywilnej

b)
c)

2.

Wy

magania dodatkowe

:

a)

b)

c)

3. Zakres wykonywanych zadafi na stanowisku:
al

b)

4. Informacje dodatkowe:
a) osoby podejmujqce po raz pierwszy pracg na stanowisku urzpdniczym, w tym kierowniczym
urzgdniczym w jednostkach, o kt6rych mowa w art.2 ustawy z dnia 2l listopada 2008roku o
pracownikach samorzqdowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ) zobowiqzane bgd4 do odbycia sluZby
ptzygotowawczej, trwaj4cej nie dluzej niz 3 miesi4ce i uzyska6 pozytywny wynik egzaminu
kofi czqce go sluzb g przy gotow aw czq
b) W6jt Gminy mohe zwolnic z obowiqzku odbywania sluzby przygotowawczej pracownika,
kt6rego wiedza lub umiejgtno5ci umozliwiaj4 nale2yte wykonanie obowiqzk6w, szczeg6ly
okreSla zarzqdzenie W6jta w sprawie szczegolowego sposobu przeprowadzania siuzby
przygotowawczej i organizowania egzaminu koficz4cego tq sluzbq.
5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) Zyciorys ( CV ),
c) kserokopia Swiadectw pracy lub zaSwiadczenie w przypadku trwaj4cego stosunku pracy,
d) kserokopie Swiadectw i dyplom6w potwierdzajqcych wyksztatcenie,
e) kserokopie za5wiadczeri o ukoriczonych kursach, szkoleniach,
f) oryginal kwestionariusza osobowego os6b ubiegaj4cych sig o zatrudnienie.
g) o5wiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne
przestgpstwo Scigane z oskarzenia publicznego lub umySlne przestQpstwo skarbowe wyloniony
kandydat przed nawi4zaniem stosunku przedklada zalwiadczenie z Centralnego Rejestru
Skazanych ),

h) o5wiadczenie o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw

publicznych,
i) o5wiadczenie o treSci ,, Wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbpdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw4 z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz U. z 2002r. Nr I0l, poz.-926 ze zm. oraz
)
ustawq zdnia 2l listopada2008r. o pracownikach samorz4dowych ( Dz U Nr 223, ptoz. I45g),,
j) aktualne zaiwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy na w/w
stanowisku.
Uwaga dokumenty, o kt6rych mowa w pkt. q, b, h naleiy podpisat wlasnorqcznym podpisem
-f,
wymagane dokumenty aplikacyjne w zamknigtej kopercie z dopiskiem
,,Nab6r na
stanowisko
.........,, nale?y zloZyc w Sekretariacie Urzgdu
Gminy w Swiqtkach na adres LJrzqd,Gminy w Swi4tkach, Swiqtki 87, 1l-008 S*ietLi
( nie mniej ni2 l0.dni od dnia opublikowania w BIP ), decyduje data faktycznego wpiywu do
Urzpdu Gminy w Swi4tkach
Aplikacje, kt6re wplyn4 do Urzgdu po wyzej okreSlonym terminie nie bgdq rczpatrywane.
Ka2dy zkandydat6w spelniaj4cych wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie
przeprowad zenia r ozmowy kwal ifi kacyj nej .

Zal4cznik Nr 3
do Regulaminu naboru
na wolne stanowisko urzgdnicze
PROT OKO \, Z PRZEPOROWADZONE GO NABORU KANDYDATOW NA

STANOWISKO PRACY W URZ4DZIE GMINY W SWIATKACH
( naaua stanowiska pracy

l. w wyniku

..1.....
(

iloit

ofert

ogtoszenia o naborze na wlw stanowisko pracy oferty przeslalo

..., w tym ofert spelniajqcych wymagania formalne

)

(

2. Nab6r przeprowadzila Komisja powolana Zarzqdzeniem

W6jta Gminy Swiqtki w sktadzie:

l)

2) ....
3) ....

)

........

iloit

Nr ............1

ofert

)

.

- Przewodniczqcy Komisji
. - Czlonek Komisii
. - Czlonek Komisji

3. Po przeprowadzeniu naboru wybrano nastgpuj4cych kandydat6w uszeregowanych
wedlug liczby uzyskanych punkt6w;
Lp. Imig i nazwisko miejsce zamieszkania
Wyniki rozmowy ; ....................
Punktacjarazem

4. Zastosowano nastEpuj4ce metody naboru ( wyjaSni6 jakie )
a) ogloszono w BIP Urzgdu Gminy w Swi4tkach
b) ogloszono na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy w Swi4tkach
c)
5. Zastosowano nastgpujqce techniki naboru ( wyja5nii jakie
):

6. U zasadnienie wyboru

:

7. Zalqczniki do protokolu:
1) kopia ogloszenia o naborze;
2) kopia zaruqdzeniao powolaniu Komisji Rekrutacyjnej;
3) kopie dokument6w aplikacyjnych kandydat6w, ktSrzy zakwalifikowani sig do dalszego etapu;
4) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej;

Protok6l sporzqdzil

Podpisy Czlonk6w Komisji:

I.
2.

3.

Zatwierdzil.'
(

data, podpis i pieczqt

)

Zal4cznik Nr 4
do Regulaminu naboru
na wolne stanowisko urzpdnicze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWTSKO URZ4DNICZE
W6jt Gminy Swiqtki informuje, 2e w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne
stanowisko w Urzgdzie Gminy w Swi4tkach, Swi4tki 87, I l-008 S*ia*i ao zatrudnienia na
stanowisku

wybrany I a Zostal / a Pan/Pan

i

.

zam.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

i pieczEt
W6jta Gminy)

( data, podpis

