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Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 

26 listopada 2021r. 

w sprawie ustalenia regulaminu zatrudniania na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy 

Kawęczyn oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13, 13a, 

14, 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 

z 2019 r., poz. 1282 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: 

§1 

Wprowadzam regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze: w Urzędzie Gminy 

Kawęczyn oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych, stanowiący 

załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Wprowadzam regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze: w Urzędzie Gminy 

Kawęczyn dla osób z niepełnosprawnościami, stanowiący załącznik  nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

§3 

Wprowadzam procedurę naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie 

Gminy Kawęczyn stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§4 

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022r. 

§6  

Z chwilą wejścia w życie nin. zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta 

Gminy Kawęczyn z dnia 08 października 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kawęczynie.  
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Załącznik  nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 26 

listopada 2021 r. 

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: W 

URZĘDZIE GMINY KAWĘCZYN ORAZ KIEROWNIKÓW GMINNYCH 

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

Postanowienia ogólne 

1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w 

oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy. 

2. Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Urzędzie 

Gminy oraz Kierowników Gminnych jednostek Organizacyjnych na podstawie umowy 

o pracę, z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi. 

Rozdział I 

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko 

urzędnicze. 

1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Wójt po uprzedniej 

rekrutacji wewnętrznej (wewnętrzne przesunięcia kadrowe) w oparciu o informacje 

przekazane przez:  

- Sekretarza Gminy w przypadku, gdy wolne stanowisko pracy dotyczy Urzędu 

Gminy, z wyłączeniem Działu Budżetowo-Podatkowego, 

- Skarbnika Gminy w przypadku, gdy wolne stanowisko pracy dotyczy Działu 

Budżetowo- Podatkowego. 

2. Informacja, o której mowa w pkt. 1, powinna być przekazana z odpowiednim 

wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej 

komórki organizacyjnej. 

3. Sekretarz Gminy lub Skarbnik Gminy jest zobowiązany do przedłożenia Wójtowi 

Gminy opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy. 

4. Opis stanowiska, o którym mowa w pkt. 3, zawiera: 
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a) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy 

oraz wynikających z tego tytułu obowiązków, 

b) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i 

predyspozycji wobec osób, które je zajmują, 

c) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego 

wyposażenia, 

d) określenie odpowiedzialności, 

e) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy. 

5. Akceptacja opisu stanowiska pracy oraz zgoda Wójta Gminy powodują rozpoczęcie 

procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, 

6. Urząd jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami (OzN). 

Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego doposażenia do 

indywidualnych potrzeb OzN. Każdy nabór na stanowisko analizowany jest pod 

względem możliwości zatrudnienia OzN wg przedstawionego opisu stanowiska pracy.  

7. Formularz opisu stanowiska pracy stanowi załącznik A do niniejszego Regulaminu. 

Rozdział II 

Powołanie komisji rekrutacyjnej. 

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Wójt Gminy. 

2. Komisja Rekrutacyjna działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne 

stanowisko pracy. 

3. Do składu Komisji Wójt Gminy może powołać zewnętrznego eksperta w celu 

sprawdzenia wymaganego poziomu wiedzy.  

Rozdział III. 

Etapy naboru. 

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. 

2. Składanie dokumentów aplikacyjnych. 

3. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych. 
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4. Selekcja końcowa kandydatów spełniających wymagania formalne: 

a) mogą być poddani testowi kwalifikacyjnemu, 

b) będą poddani rozmowie kwalifikacyjnej. 

5. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko 

urzędnicze i uzyskanie akceptacji Wójta. 

6. Ogłoszenie wyników naboru. 

7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i ustalenie terminu podpisania umowy o pracę.  

Rozdział IV. 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. 

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w 

Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy 

Kawęczyn na okres co najmniej 10 dni od dnia opublikowanie tego ogłoszenia w 

Biuletynie.  

2. Możliwe jest umieszczenie ogłoszeń dodatkowych w innych miejscach, m.in.: 

a) W prasie, 

b) Urzędzie Pracy. 

c) W siedzibach lokalnych lub ogólnokrajowych organizacji pozarządowych bądź na 

ich stronach internetowych; 

3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera: 

a) nazwę Urzędu, 

b) określenie stanowiska urzędniczego, 

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 urzędniczym, 

e) informację o warunkach pracy na danym stanowisku, 
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f) informację czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia 

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

wynosi co najmniej 6%, 

g) wskazanie wymaganych dokumentów, 

h) określenie terminu i miejsca składania dokumentów. 

4. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik B do niniejszego Regulaminu. 

Rozdział V. 

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych. 

1. Po ogłoszeniu umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy oraz ewentualnie w innych miejscach, następuje 

przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na 

wolnym stanowisku urzędniczym: w Urzędzie Gminy lub Kierownika Gminnej 

Jednostki Organizacyjnej. 

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się: 

a) list motywacyjny, 

b) życiorys – curriculum vitae, 

c) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy bądź doświadczenie 

zawodowe (w tym   świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne i inne), 

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

e) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do 

wykonywania oferowanej pracy, 

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wolnym 

stanowisku pracy, 

g) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 

praw publicznych, 
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i) oświadczenie o posiadaniu  obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 

3 ustawy o pracownikach samorządowych; 

j) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, 

k) oryginał kwestionariusza osobowego, 

l) oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w 

procesie rekrutacji, 

ł) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku gdy w 

jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu 

poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%).  

3. Dodatkowymi dokumentami mogą być: 

a) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i inne dokumenty 

potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe. 

b) referencje, opinie. 

4. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą 

być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na 

wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej, w języku polskim. 

Rozdział VI. 

Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych. 

1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna. 

2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami 

nadesłanymi przez kandydatów. 

3. Celem analizy jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami 

formalnymi określonymi w ogłoszeniu. 

4. W razie wątpliwości, Komisja może zwrócić się o uzupełnienie bądź wyjaśnienie 

dokumentów.  

5. Wynikiem analizy jest stwierdzenie, którzy z kandydatów spełniają wymogi 

formalne określone w ogłoszeniu. 
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6. Komisja utrwala dokonywane czynności w formie pisemnej(wg wzorów X-XXXX). 

Rozdział VII. 

Selekcja końcowa kandydatów. 

1. W ramach selekcji końcowej: 

a) może być przeprowadzony test kwalifikacyjny, 

b) będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. 

2. Test kwalifikacyjny: 

a) celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych 

do wykonywania określonej pracy, 

b) każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową od 0 do 

1, 

c) test uważa się za zaliczony, gdy kandydat uzyska 75% z możliwych do uzyskania 

punktów, 

d) nie zaliczenie testu wyklucza kandydata z dalszego postępowania. 

3. Rozmowa kwalifikacyjna: 

a) celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z 

kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji, 

b) poprzez rozmowę kwalifikacyjną Komisja bada: 

• predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie 

powierzonych obowiązków, 

• posiadaną wiedzę  niezbędną do wykonywania pracy na stanowisku, na temat 

Gminy Kawęczyn i Powiatu Tureckiego,  obowiązki i zakres odpowiedzialności na 

stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata, 

• cele zawodowe kandydata, 

• oczekiwania kandydata wobec pracodawcy; 

c) rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, 
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d) każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi 

indywidualne punkty w skali od 0 do 10 za uzyskane odpowiedzi. 

4. W przypadku braku rozstrzygnięcia Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić 

dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne. 

Rozdział VIII 

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy. 

1. Po zakończeniu procedury naboru  Komisja  Rekrutacyjna sporządza protokół. 

2. Protokół zawiera w szczególności: 

a) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę 

kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, 

uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o 

naborze, 

b) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie wyboru 

danego kandydata. 

3. Wzór protokołu stanowi załącznik C do niniejszego Regulaminu. 

4. Po zakończeniu rozmów , Komisja  niezwłocznie przedstawia Wójtowi  Urzędu 

Gminy najlepszych kandydatów i spośród nich dokonuje się wyboru kandydata do 

zatrudnienia na wolnym stanowisku urzędniczym lub uzasadnia brak dokonania 

takiego wyboru. 

5. Po uzyskaniu akceptacji Wójta, z kandydatem rekomendowanym przez Komisję, 

wyłonionym w drodze konkursu, ustala się termin podpisania umowy o pracę. 

Rozdział IX. 

 Ogłoszenie informacji o wynikach naboru. 

1. Informację o wynikach naboru upowszechnia niezwłocznie po przeprowadzonym 

naborze. 

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

a) nazwę i adres jednostki, 
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b) określenie stanowiska urzędniczego, 

c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania 

(miejscowość), 

d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia 

żadnego kandydata. 

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i 

na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy. 

4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy 

od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym 

stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w 

protokole tego naboru. Przepisy pkt. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Wzór informacji o wynikach naboru stanowi załącznik D i E do niniejszego 

Regulaminu. 

Rozdział X. 

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi. 

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, 

zostają dołączone do jego akt osobowych. 

2. Dokumentacja pięciu najlepszych kandydatów będzie przechowywana przez okres 

3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a 

następnie niezwłocznie zniszczona. 

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez 

zainteresowanych w ciągu 10  dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. 

Załączniki: 

A – Formularz opisu stanowiska pracy 

B – Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  

C – Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze 

D – Informacja o wynikach naboru – negatywna 
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E – Informacja o wynikach naboru – pozytywna 

F- Informacja o wynikach naboru-kierownik jednostki organizacyjnej 

G-Kwestionariusz osobowy 

H-Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
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ZAŁĄCZNIK A DO REGILAMINU  

WZÓR OPISU STANOWISKA PRACY OPIS STANOWISKA PRACY 

I. Podstawowe informacje o stanowisku pracy 

1. Nazwa urzędu………………………………………………………….. 

2. Nazwa komórki organizacyjnej/referatu ………………………………………………….. 

3. Stanowisko………………………………………………………….. 

4. Symbol stanowiska pracy ………………………………………………………….. 

II. Miejsce stanowiska w strukturze organizacyjnej  

1. Stanowisko pracy bezpośrednio nadzorujące: ………………………………… 

2. Stanowisko pracy pośrednio nadzorujące: ……………………………………. 

3. Odpowiedzialność za pracowników: ☐ NIE ☐ TAK 

4. Liczba podległych pracowników ……………….. 

III. Cel istnienia stanowiska pracy (należy podać nie więcej niż 3 zadania na 

stanowisku pracy) ……………………………………………………………………………………….. 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

1. Główne zadania realizowane na stanowisku pracy (należy wskazać zadanie oraz 

wskazać akt prawny wraz z przytoczeniem kluczowych przepisów będących podstawą 

realizacji tego zadania): 

1) …………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………… 

2. Główne akty prawne i przepisy stanowiące podstawę prawną / dotyczące realizacji 

zadań wymienionych powyżej w ust.1:  

1) …………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………… 

V. Wskaźniki efektywnej realizacji zadań na stanowisku pracy: 
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1. Prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji i korespondencji z zakresu 

wynikającego z realizowanych zadań. Tak☐/Nie☐ : 

Uzasadnienie……………………………………………………………………………………………………… 

2. Poprawność merytoryczna sporządzanych i akceptowanych dokumentów. 

Tak☐/Nie☐: 

Uzasadnienie……………………………………………………………………………………………………… 

3. Zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych. 

Tak☐/Nie☐: 

Uzasadnienie……………………………………………………………………………………………………. 

4. Upoważnienia i pełnomocnictwa. Tak☐/Nie☐ : 

Uzasadnienie……………………………………………………………………………………………………. 

5. Złożoność i kreatywność. Tak☐/Nie☐ : 

Uzasadnienie…………………………………………………………………………………………………….. 

6. Niezbędna samodzielność i inicjatywa. Tak☐/Nie☐ : 

Uzasadnienie……………………………………………………………………………………………………… 

7. Kontakty zewnętrzne. Tak☐/Nie☐ : 

Uzasadnienie……………………………………………………………………………………………………… 

8. Kontakty wewnętrzne. Tak☐/Nie☐ : 

Uzasadnienie……………………………………………………………………………………………………… 

9. Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań. Tak☐/Nie☐ : 

Uzasadnienie……………………………………………………………………………………………………… 

VI. Wymagania kwalifikacyjne: 

1. Wymagania niezbędne: 

1) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych; 
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2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

3) wykształcenie: ……………………………………………………………….; 

4) uprawnienia specjalistyczne (jeżeli są wymagane) …………………………; 

5) doświadczenie zawodowe: 

6) staż pracy (w latach) ……………………………………………………...; 

7) inne …………………………………………………………………….…… 

2. Wymagania dodatkowe: 

1) znajomość ustaw: 

a.……………………………………………………………………….., 

b.………………………………………………………………………..; 

2) umiejętność obsługi komputera w zakresie: ………………………………; 

3) inne ……………………………………………………………………….. 

VII. Doświadczenie zawodowe  

1.Wymagania niezbędne ………………………………………………………………. 

2.Wymagania dodatkowe ……………………………………………………………… 

VIII. Zatwierdzenie opisu stanowiska pracy  

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

(imię i nazwisko)                     (data )                            (podpis) 

IX. Poświadczenie zapoznania się z opisem stanowiska pracy przez osobę zatrudnioną 

na danym stanowisku pracy 

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

(imię i nazwisko)                    (data )                       (podpis) 
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Załącznik  B do Regulaminu 

WZÓR OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

Kawęczyn, dn…………. 

OGŁOSZENIE WÓJT  GMINY KAWĘCZYN OGŁASZA NABÓR NA  WOLNE 

STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W KAWĘCZYNIE  

Kawęczyn 48 

Stanowisko urzędnicze: ………………………… 

1. Wymagania formalne (niezbędne): 

a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych;  

b) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach 

samorządowych; 

c) posiadanie stanu zdrowia umożliwiającego pracę na w/w stanowisku; 

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe.  

e) wykształcenie:………………..; 

f) nieposzlakowana opinia. 

2.Wymagania dodatkowe:  

a) dodatkowo punktowane: ……………………………………………………………………. 

b) ogólna znajomość przepisów: ……………………………………………………………… 

c) znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy i statutu Gminy, 

d) umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań i radzenia sobie w 

trudnych sytuacjach itp. 

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. …………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………. 
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3. ……………………………………………………. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

a. Forma zatrudnienia-……………………………………. 

b. Wymiar zatrudnienia- ……………………………………… 

c. Termin zatrudnienia- ………………………………………. 

d. Wynagrodzenie - zgodnie z przepisami szczególnymi; 

e. Rodzaj pracy-np. praca biurowa, z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie; 

f. Miejsce pracy-np. budynek  Urzędu Gminu w Kawęczynie, Kawęczyn 48, na 

pierwszym piętrze, brak windy osobowej, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz 

parking znajdują się przy wejściu B do budynku, dostęp do stanowiska pracy jest 

swobodny. 

5. Wskaźniki zatrudnienia: 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił  co 

najmniej  6%. 

6. Wymagane dokumenty: 

a) list motywacyjny, 

b) życiorys – curriculum vitae, 

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (w tym świadectwa pracy 

itp), 

e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

wymagane do wykonywania oferowanej pracy (kursy, szkolenia, certyfikaty, 

referencje itp.), 

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym  

stanowisku pracy 



16 | S t r o n a  
 

g) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 

praw publicznych, 

i) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

j) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, 

k) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do 

pobrania ze strony internetowej urzędu), 

l) podpisana klauzula informacyjna o  zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  

w procesie rekrutacji (do pobrania ze strony internetowej). 

m) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( w przypadku gdy 

osoba chce skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu) 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oświadczenia i klauzula 

powinny być  czytelnie podpisane przez kandydata/tkę . 

Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata/tkę za 

zgodność z oryginałem.  

7. Miejsce i termin składania ofert: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu 

Gminy w Kawęczynie w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem: „Dotyczy naboru na 

stanowisko urzędnicze: ……………………… w nieprzekraczalnym terminie ( min. 10 dni 

od dnia opublikowania ogłoszenia) do dnia ……... do godziny ……... 

Aplikacje które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą 

rozpatrywane.  

8.  Przepisy końcowe:  

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne będą poddani rozmowie 

kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.  
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Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej (www.kaweczyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w 

Kawęczynie. 

Dokumentacja pięciu najlepszych kandydatów będzie przechowywana przez okres 3 

miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a 

następnie niezwłocznie zniszczona. 

Oferty pozostałych kandydatów będą odsyłane w terminie do 10 dni od ogłoszenia o 

wynikach naboru w BIP - lub po uzgodnieniu telefonicznym - odebrane osobiście 

przez kandydata. 

                                   

Wójt Gminy Kawęczyn 

/-/Jan Nowak 
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Dokumentowanie prac komisji X 

ARKUSZ PUNKTACJI Z ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH NA STANOWISKO: 

…………………………………………………………………..….. 

Punktacja w skali 0-10 

Lp. Nazwisko i imię, Adres, ilość punktów 

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

PYTANIA: 

1………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………. 

4………………………………………………………………………………………….. 

5………………………………………………………………………………………….  

Członek Komisji: 

Kawęczyn, dnia……………………………………….. 
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Dokumentowanie prac komisji XX 

ZBIORCZY ARKUSZ PUNKTACJI Z ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH NA 

STANOWISKO …………………………………. 

Punktacja w skali 0-10 

Lp. Nazwisko i imię, Adres, Ilość punktów 

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

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

 

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

Sporządził:         Zatwierdził: 

Kawęczyn, dnia……………………….. 

 

Dokumentowanie prac komisji XXX 

LISTA OSÓB KTÓRE ZŁOŻYŁY DOKUMENTY APLIKACYJNE na stanowisko 

urzędnicze: ……………………………. w Urzędzie Gminy w Kawęczynie 

Lp. Nazwisko i imię, Miejsce zamieszkania, telefon. 

1……………………………………………………………………………………………    

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

3…………………………………………………………………………………………….    

4…………………………………………………………………………………………….    

5…………………………………………………………………………………………….    

6…………………………………………………………………………………………….    

 

    Przewodniczący Komisji : 
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Dokumentowanie prac komisji XXXX 

Kawęczyn dn. ………………. 

Protokół z otwarcia kopert złożonych w związku z ogłoszonym naborem na 

wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kawęczynie:…………… 

W związku z ogłoszonym naborem wpłynęły ….….. aplikacje, tj.: (wg kolejności 

wpływu): 

Pana/i……………………………………………………………….oferta nr 1 

Pana/i………………………………………………………………..oferta nr 2 

Pana/i………………………………………………………………..oferta nr 3 

Pana/i………………………………………………………………..oferta nr 4 

Pana/i…………………………………………………………………oferta nr 5 

Pana/i…………………………………………………………………oferta nr 6 

Komisja konkursowa dokonała oceny aplikacji pod względem spełnienia przez nie 

wymagań formalnych. 

*Oferta/y nr………….nie spełniała/y wymagań formalnych- kandydaci nie zostali 

dopuszczeni do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego (rozmowy 

kwalifikacyjnej). 

Pozostałe oferty*/ Wszystkie oferty* spełniały wymagania formalne. 

Podpisy członków Komisji: 

 

1. Przewodniczący Komisji - …………………………….. 

2. Członek Komisji - ……………………………………. 

3. Członek Komisji - ……………………………………… 

 

 

Załącznik C do Regulaminu 
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PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA 

STANOWISKO PRACY (nazwa stanowiska pracy) 

1.W wyniku ogłoszenia o naborze na wyżej wymienione stanowisko pracy aplikacje 

przesłało ……………(ilość aplikacji) kandydatów. 

2.Komisja w składzie: 

Lp. Imię i nazwisko Adres Wyniki testu Wynik rozmowy Suma punktów 

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

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

3…………………………………………………………………………………………………………….. 

4……………………………………………………………………………………………………………..  

5……………………………………………………………………………………………………………..  

3. Po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z zarządzeniem Nr ………. Wójta Gminy 

Kawęczyn z dnia ………….20 ... r., wybrano następujących kandydatów, 

uszeregowanych według spełnienia przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o 

naborze: 

4. Uzasadnienie wyboru:………………………………………………………………… 

5. Załączniki do protokołu: 

a) arkusze punktacji indywidualnej, 

b) zbiorczy arkusz punktacji 

 

Protokół sporządził/a:…………………………………………. 

Podpisy członków Komisji:………………………………………… 
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Załącznik D do Regulaminu  Wzór negatywnej informacji o wynikach naboru 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Gminy w 

Kawęczynie (nazwa stanowiska pracy) 

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru: 

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w II etapie naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, 

nie spełnili oczekiwań Komisji ze względu na brak predyspozycji i umiejętności 

gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków wskazanych w treści 

ogłoszenia o naborze 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

Kierownika Gminnej Jednostki Organizacyjnej …………………………………………. 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na 

wyżej wymienione stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba spośród 

zakwalifikowanych kandydatów (lub braku kandydatów). 

Uzasadnienie:……………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………… 

(data, podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik E do Regulaminu Wzór pozytywnej informacji o wynikach naboru 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Gminy w Kawęczynie  

(nazwa stanowiska pracy) 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w 

stanowisko został wybrany kandydat w osobie: Pani ……………………………………………..                 

zamieszkała w miejscowości ……………………………………………………… 

Uzasadnienie dokonanego wyboru……………………………………………………………………….. 

Kandydatka spełniła  wszystkie wymagania  formalne a podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej wykazała,……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………... Te okoliczności  skutkują 

najwyższymi gwarancjami prawidłowego wykonywania zadań na w/w stanowisku.  

 

Wójt Gminy Kawęczyn                                                    

/-/ Jan Nowak 

 

Kawęczyn, dnia ……………………………………………………………………….. 
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Załącznik F do Regulaminu Wzór pozytywnej informacji dla Kierownika Jednostki 

organizacyjnej 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Kierownika Gminnej Jednostki 

Organizacyjnej …………………………………………. 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w 

stanowisko został wybrany kandydat w osobie: Pan/i ……………………………………………                

zamieszkała w miejscowości ………………………………………………………………………………. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Kandydatka spełniła  wszystkie wymagania  formalne a podczas rozmowy 

Kwalifikacyjnej wykazała,…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………... Te okoliczności  skutkują 

najwyższymi gwarancjami prawidłowego wykonywania zadań na w/w stanowisku.  

 

Wójt Gminy Kawęczyn                                                    

 /-/ Jan Nowak 

 

                                                                                                              

 Kawęczyn, dnia ……………………………………………………………………….. 
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Załącznik Nr G do Regulaminu Wzór kwestionariusza osobowego 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O 

ZATRUDNIENIE 

1.Imię (imiona) i nazwisko 

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

2.Data urodzenia 

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

3.Dane kontaktowe 

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

(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie,tel.,adres) 

4.Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju 

lub na określonym stanowisku) ……………………………………………………………….. 

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

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

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

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

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 

5.Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego 

rodzaju lub na określonym stanowisku) 

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

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

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

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

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełninia wiedzy lub umiejętności) 

6.Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania 

pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku):…………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(okres zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

 

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

(miejscowość i data)       (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 
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Załącznik H do regulaminu.             

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE 

REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) 

informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kawęczyn 

reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, tel. 

63 288 59 10, e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl  

2. W Urzędzie Gminy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się pod adresem e-mail: iod@kaweczyn.pl  

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji na stanowisko: ds. podatków i opłat, ogłoszonego na podstawie ustawy z 

dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.  

4. W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli 

będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora. Będziemy 

przekazywać dane wyłącznie innym odbiorcom danych tj. osoby wnioskujące o 

dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej.  

5.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6.Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:  

a) Dokumenty aplikacyjne złożone w związku z naborem przez kandydata 

wyłonionego w procesie rekrutacji i zatrudnionego w Urzędzie zostają dołączone do 

jego akt osobowych. 

b) Dokumenty aplikacyjne osób zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru, które 

mogą być powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia 
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tego samego stanowiska pracy, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia 

nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. 

c) Oferty pozostałych kandydatów podlegają zwrotowi w terminie 10 dni po 

zakończeniu procedury naboru.  

7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania.  

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

9. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z 

prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 

momentu wycofania zgody.  

10. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych. 

11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących.  

12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: 

a. obowiązkowe w zakresie danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty w 

prowadzonym naborze na wolne stanowisko pracy. 

b. dobrowolne w zakresie innych danych podanych przez osobę ubiegającą się o 

zatrudnienie np. zainteresowania. 

c. dobrowolne w zakresie złożenia kopii dokumentu potwierdzającego 

niepełnosprawność – w przypadku, gdy w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę 

upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w 

zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk 

urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu 
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najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym 

stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z 

w/w uprawnienia jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu 

potwierdzającego niepełnosprawność, co wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych. 

13. Pana/Pani dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym również w formie profilowania. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie, niezbędnych do 

przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze. 

 

…………………………………………………………………………… 

                     Data i podpis kandydata 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 65/2021 

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 

Kawęczyn dla osób z niepełnosprawnościami (OzN) 

Stosujemy regulamin określony w zał. Nr1 (standardowy) z n/w odrębnościami: 

I. preferencje dla osób niepełnosprawnych: 

1. W przypadku niespełnienia w jednostce wskaźnika zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych ( w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w wysokości 6%- pierwszeństwo w 

zatrudnieniu na stanowisko urzędnicze z wyłączeniem stanowisk kierowniczych 

przysługuje osobie niepełnosprawnej- o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych 

kandydatów ujętych w protokole naboru. 

2. Jeżeli w piątce najlepszych kandydatów znajdzie się więcej niż jedna osoba 

niepełnosprawna, do wyboru kandydata na wolne stanowisko niezbędne jest 

porównanie stopnia spełniania stawianych wymogów przez te osoby. Decydujący w 

takich przypadkach nie może być stopień niepełnosprawności. np. jeżeli w finałowej 

piątce kandydatów znajdą się dwie osoby niepełnosprawne – o lekkim i 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pracodawca nie jest zobligowany do 

zatrudnienia kandydata o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

3.Preferencje dotyczące zatrudnienia niepełnosprawnych dotyczą osób, które są w 

podobnej sytuacji faktycznej i prawnej jak inni kandydaci (sprawni). Mają podobne 

kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie zawodowe.  

4.Komisja przeprowadzająca nabór, jeszcze przed sporządzeniem ostatecznego 

protokołu z naboru (w toku naboru), wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych 

kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu 

spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia Kierownikowi urzędu w 

celu zatrudnienia wybranego kandydata. Jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym 

datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w 

zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, jeżeli znajduje się w gronie tych 

pięciu osób.  
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5. Aby jednak móc skorzystać z tego uprawnienia, kandydat jest obowiązany do 

złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

Nie będzie zatem wystarczało samo oświadczenie kandydata.  

6. Szczególne uprawnienie kandydatów niepełnosprawnych istnieje tylko wówczas, 

gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie jest niższy niż 6%. 

Wielkość procentową zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych oceniana jest 

tylko w odniesieniu do jednego miesiąca – miesiąca poprzedzającego datę 

upublicznienia ogłoszenia o naborze tj. ostatnich 30dni. 

II. Dodatkowa Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy: 

1. Podając w ogłoszeniu o naborze informację o warunkach pracy na danym 

stanowisku, należy dokładnie podać wszystkie aspekty związane z codziennym 

świadczeniem danej pracy. Nie można się przy tym skupiać jedynie na kwestiach 

merytorycznych, lecz także na takich jej cechach, które mogą wpływać na 

uniemożliwienie lub znaczące utrudnienie (ale także ułatwienie) wykonywania jej 

przez osoby z różnymi warunkami psychofizycznymi. 

2. Ogłoszenie o naborze ma pozwolić na jak najpełniejszą ocenę możliwości 

świadczenia pracy na danym stanowisku przez daną osobę (np. przez osobę z 

określonym schorzeniem). Nie może ograniczać się do stricte merytorycznych 

warunków pracy, ale wskazywać na te wszystkie elementy pracy na obsadzanym 

stanowisku, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać pracę niektórym osobom, a 

także – patrząc z drugiej strony – ułatwić wykonywanie tej pracy. Należy wskazać w 

niej np.: 

• ogólny zakres czynności wykonywanych na danym stanowisku pracy; podać nie 

tylko występujące szczególne wymogi wynikające z przepisów powszechnych (np. 

konieczność posiadania określonych uprawnień, dokumentów itp.), lecz także 

szczegółowe aspekty tej właśnie pracy w tej właśnie jednostce i szczególne jej 

uwarunkowania (np. praca wymaga komunikowania się głosowego, przy pracy 

wymagana jest doskonała dykcja – np. praca polegająca m.in. na odczytywaniu 

komunikatów, występowaniu w mediach; powiązanie pracy z koniecznością 

wykonywania pewnych czynności wymagających wysiłku fizycznego); 
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• usytuowanie stanowiska pracy należy opisać w taki sposób, by kandydat miał 

możliwość przeanalizowania swoich możliwości w tym zakresie (które piętro, czy są 

windy, ewentualny dźwig dla osób niepełnosprawnych, podjazd dla wózków; 

szerokość przejść i korytarzy). 

• podana informacja, o tym czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia 

ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w 

rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%, jest podstawą do oceny, czy kandydat 

niepełnosprawny będzie mógł skorzystać ze szczególnego uprawniania przyznanego 

mu w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. 

• dodatkowo zamieszcza się informację o możliwości dostosowania stanowiska pracy 

do indywidualnych potrzeb OzN; 

• dodatkowo ogłoszenie można zamieścić w siedzibach lokalnych lub 

ogólnokrajowych organizacji pozarządowych (zgodnie z zapisami rozdziału IV pkt 2 

lit.c); 

• zalecana jest dodatkowa analiza ogłoszenia -pod względem zakazu dyskryminacji 

przy  zatrudnianiu 

III. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej: 

1. jest identyczny jak osób  w pełni sprawnych, fizycznie i psychicznie i  identycznie 

oceniana.  

2. po potwierdzeniu  odpowiednich kwalifikacji kandydata, rozmowa może dotyczyć 

przewidywanego sposobu realizacji przez kandydata  poszczególnych zadań na 

stanowisku , o które aplikuje. 

IV. Zalecana jest dodatkowa analiza ogłoszenia -pod względem zakazu 

dyskryminacji przy  zatrudnianiu. 

 

 

 

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 65/2021 
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Procedura naboru na wolne stanowiska pomocnicze/obsługi *  w Urzędzie 

Gminy Kawęczyn 

§1 

1. Procedura naboru na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Gminy 

Kawęczyn, zwana dalej Procedurą ma zastosowanie w odniesieniu do działań 

związanych z przeprowadzeniem naboru na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi w 

Urzędzie Gminy Kawęczyn, zwanym dalej Urzędem. 

2. Celem Procedury jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników na stanowiskach 

pomocniczych i obsługi, zagwarantowanie równego dostępu do tych stanowisk pracy 

oraz weryfikacja kandydatów na te stanowiska w oparciu o kryterium fachowości. 

3. Wdrożenie Procedury winno uczynić proces zatrudniania tej kategorii pracowników 

jawnym i przejrzystym dla mieszkańców Gminy Kawęczyn. 

4. Procedura ma pozytywnie wpływać na postrzeganie Urzędu, jako działającego w 

sposób profesjonalny i wykazującego dbałość o zatrudnianie kadry o odpowiednich 

kwalifikacjach. 

5. Stosowanie niniejszej Procedury nie obejmuje naboru na stanowiska w ramach 

prac interwencyjnych. Zatrudnienie w ramach tych prac odbywa się po konsultacji z 

Powiatowym Urzędem Pracy. 

§2. 

1. Nabór kandydatów na stanowiska pomocnicze i obsługi jest otwarty. 

2. Za organizację i przebieg naboru odpowiada kierownik referatu/sekretarz gminy. 

3. Otwartość naboru realizowana jest poprzez upowszechnianie informacji o wolnych 

stanowiskach na tablicy informacyjnej w Urzędzie i w BIP. 

§3. 

1. Rozpoczęcie naboru poprzedza złożenie do Wójta Gminy Kawęczyn wniosku - o 

zatrudnienie pracownika na stanowisko pomocnicze lub obsługi - przez 

kierownika/sekretarza, któremu będą podlegać pracownicy zatrudnieni na 

stanowiskach pomocniczych i obsługi. 



34 | S t r o n a  
 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 

1) nazwę stanowiska, 

2) proponowaną datę zatrudnienia, 

3) proponowany okres zatrudnienia, 

4) opis przyczyn wakatu a w przypadku tworzenia nowego stanowiska krótkie 

uzasadnienie wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik a do niniejszej Procedury. 

3. Do wniosku należy dołączyć opis stanowiska oraz zakres czynności 

wnioskowanego do zatrudnienia pracownika. Wzór formularza opisu stanowiska 

pracy wraz z zakresem czynności na tym stanowisku, stanowi załącznik  b do 

niniejszej Procedury. 

§4. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Wójta Gminy Kawęczyn kierownik 

referatu/sekretarz przygotowuje ogłoszenie o naborze i przedstawia je Wójtowi do 

akceptacji. 

§ 5. 

1. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w ust. § 4, powinno zawierać: 

1) określenie stanowiska, 

2) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, 

3) zakres wykonywanych na stanowisku zadań, 

4) wskazanie wymaganych dokumentów, 

5) określenie terminu i miejsca składania ofert pracy. 

Wzór ogłoszenia o naborze stanowi załącznik  c do niniejszej Procedury. 

2. Termin składania ofert pracy, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być 

krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o naborze na tablicy informacyjnej i 

w BIP Urzędu. 

§6. 
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1. Po upływie terminu do składania ofert pracy -doraźnie powołana komisja 

rekrutacyjna- zapoznaje się z ofertami pracy złożonymi przez kandydatów i dokonuje 

ich analizy. 

2. Ostateczną decyzję o wyborze kandydata do zatrudnienia podejmuje Wójt, po 

zapoznaniu się z wynikami prac komisji i zaproponowanym kandydatem, wyłonionym  

przez komisję w toku rekrutacji. 

§ 7 

1.Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia 

zatrudnienia wybranego kandydata, 

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

1) nazwę i adres Urzędu, 

2) określenie stanowiska pracy, 

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

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

Wzór informacji stanowi załącznik d do niniejszej Procedury. 

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy informacyjnej oraz BIP 

Urzędu przez okres co najmniej 14 dni  
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Załącznik a do procedury 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE PRACOWNIKA NA STANOWISKO 

POMOCNICZE/OBSŁUGI* 

Zwracam się z prośbą o rozpoczęcie procedury naboru na stanowisko 

pomocnicze/obsługi* w Referacie 

……………………………………………………………………………………………… 

Przyczyny powstania wakatu lub krótkie uzasadnienie wniosku o przyjęcie nowego 

pracownika: 

Proponowana data zatrudnienia: …………………………………………………. 

Proponowany okres zatrudnienia:…………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

(podpis i pieczęć kierownika Referatu/sekretarza) 

 

Załącznik: 

1) Opis stanowiska pracy wraz z zakresem czynności 

*niepotrzebne skreślić  

Załącznik b do procedury                

FORMULARZ OPISU STANOWISKA 

W URZĘDZIE GMINY Kawęczyn 

A. OGÓLNE INFORMACJE O STANOWISKU PRACY 

1. Nazwa stanowiska:  

2. Miejsce w strukturze organizacyjnej: podległość bezpośrednia, podległość 

funkcjonalna. 

B. KWALIFIKACJE 
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1. Wykształcenie, 

2. Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, 

3. Doświadczenie zawodowe, 

4. Wiedza i umiejętności, 

5. Pożądane cechy charakteru. 

C. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU 

1. Zadania główne, 

2. Zadania pomocnicze, 

3. Zadania okresowe. 

D. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA * 

E. ZASADY PODLEGŁOŚCI SŁUŻBOWEJ 

1. Podległość służbowa, 

2. Podległość funkcjonalna, 

F. ZASTĘPSTWO 

1. Osoba na stanowisku zastępuje  

2. Osoba na stanowisku jest zastępowana przez:  

G. ZAKRES CZYNNOŚCI 

1. Nazwa komórki organizacyjnej:………………………………………… 

2. Symbol komórki organizacyjnej: ……………………………………….. 

3. Stanowisko służbowe:  

4. Nazwa stanowiska pracy:  

5. Obowiązki: 

6. Zakres odpowiedzialności:……………………………………………………………………….. 

7. Zakres upoważnień: ……………………………………………………………………………….. 
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8. Zastępstwo: ……………………………………………………………………………………………. 

Przyjmuję do wiadomości i stosowania:………………………………………………… 

                                                                                     

 (podpis Wójta) 
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Załącznik c do procedury 

WÓJT GMINY Kawęczyn OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 

POMOCNICZE /OBSŁUGI * W URZĘDZIE GMINY KAWĘCZYN (nazwa 

stanowiska pracy) 
 

1.Wymagania niezbędne: 

a)…………………………………………….     

b)…………………………………………….  

c)……………………………………………..  

d)……………………………………………..  

2. Wymagania dodatkowe: 

a)……………………………………………..    

b)……………………………………………...  

c)…………………………………….………..     

3. Zakres wykonywanych na stanowisku zadań: 

a)……………………………………………..   

b)……………………………………………..   

c)……………………………………………..   

4. Wymagane dokumenty: 

a) list motywacyjny, 

b) życiorys(CV), 

c) kserokopie świadectw pracy, 

d) dokumenty poświadczające wykształcenie, 

e) kwestionariusz osobowy, 

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 
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5.Oferty należy składać w terminie (min.14 dni od ogłoszenia)……………. do godz.  

………… w Urzędzie Gminy w Kawęczynie- w Punkcie Obsługi Interesanta, w 

zaklejonych kopertach z dopiskiem: ”‘dotyczy naboru na stanowisko:…….” 
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Załącznik d do procedury 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Gminy w Kawęczynie 

(nazwa stanowiska pracy) 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w 

stanowisko został wybrany kandydat w osobie: …………………………………………………… 

Pani ……………………………………  zamieszkała w miejscowości ……………………………….  

 

Wójt Gminy Kawęczyn                                                    

/-/ Jan Nowak 
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