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                                                                                      Burmistrza Białej z dnia 5 grudnia 2005r 
 
 
 
 

REGULAMIN 
NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZ�DNICZE 

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZ�DNICZE 
W URZ�DZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ 

I NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH 

 
 
 

 
Rozdział  I 

 
POSTANOWIENIA   OGÓLNE 

 
 

§ 1 
 
1. Nabór pracowników na wolne stanowiska urz�dnicze w tym kierownicze stanowiska  

urz�dnicze w Urz�dzie Miejskim w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych odbywa� si� b�dzie w oparciu o zasad� 
jawno�ci, otwarto�ci i konkurencyjno�ci 

 
2. Celem regulaminu jest zagwarantowanie równego dost�pu do stanowisk urz�dniczych i 

weryfikacja kandydatów do pracy w oparciu o kryterium fachowo�ci 
 
3. Regulamin okre�la procedur� naboru pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

urz�dniczych w tym na kierowniczych stanowiskach urz�dniczych, z wyj�tkiem 
stanowisk obsadzanych w drodze wyboru i powołania 

 
4. Stanowiska urz�dnicze i kierownicze stanowiska urz�dnicze w rozumieniu niniejszego 

regulaminu oznaczaj� stanowiska okre�lone w drodze rozporz�dzenia Rady Ministrów 
 
5. Niniejszy regulamin nie stosuje si� do: 

1/ stanowisk pomocniczych i obsługi 
2/ pracowników zatrudnianych na zast�pstwo / dotyczy to zast�pstw chorobowych, 
    macierzy�skich/ 
3/ sta�ystów kierowanych przez Powiatowy Urz�d  Pracy do odbycia sta�u zawodowego 
 

6. Regulamin obejmuje czynno�ci od momentu przygotowania naboru do wyłonienia 
kandydata do pracy 
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§ 2 
 
Ilekro� w  regulaminie jest mowa o: 
1/ urz�dzie – nale�y przez to rozumie� Urz�d Miejski w Białej 
2/ burmistrzu – nale�y prze to rozumie� Burmistrza Białej 
3/ komisji – nale�y przez to rozumie� Komisj� Rekrutacyjn� 
4/ kandydatach – nale�y przez to rozumie� kandydatów na wolne stanowiska urz�dnicze w  
    tym kierownicze stanowiska urz�dnicze oraz kierowników gminnych jednostek       
    organizacyjnych 
5/ regulaminie – nale�y przez to rozumie� Regulamin naboru pracowników na wolne  
    stanowisko urz�dnicze  w tym kierownicze stanowisko urz�dnicze i na wolne  stanowiska 
    kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 
 
 
 
 

Rozdział II 
 

PODJECIE DECYZJI O ROZPOCZ�CIU   PROCEDURY REKRUTACYJNEJ NA 
WOLNE STANOWISKA 

 
§ 3 

 
1. Decyzj� o rozpocz�ciu procedury naboru podejmuje Burmistrz ,z własnej inicjatywy  b�d� 

opieraj�c si� na informacjach przekazanych przez: 
       1/ Z-c� Burmistrza Białej o  wolnym stanowisku kierownika gminnej jednostki  
            organizacyjnej 
       2/ Sekretarza Gminy o wolnych w Urz�dzie stanowiskach urz�dniczych i  
              kierowniczych 
      o potrzebie przyj�cia nowego pracownika    
     
2. Kierownicy referatów w Urz�dzie zgłaszaj� w formie pisemnej potrzeb� zatrudnienia 

pracownika w danym referacie. 
 
3. Wzór wniosku o przyj�cie nowego pracownika stanowi zał�cznik Nr 1 do niniejszego 

regulaminu 
 
4. Kierownik referatu wraz z wnioskiem o którym mowa w ust. 2 i 3 zobligowany jest do  

sporz�dzenia opisu stanowiska pracy 
 
5.   Opis stanowiska pracy w szczególno�ci zawiera : 

a/ dokładne okre�lenie celów i zada� wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz 
wynikaj�cych z tego tytułu  zakresu obowi�zków  
b/ okre�lenie szczegółowych wymaga� w zakresie kwalifikacji, umiej�tno�ci i 
predyspozycji na danym stanowisku pracy 
c/ okre�lenie uprawnie� słu��cych do wykonywania zada� oraz niezb�dnego wyposa�enia 
d/ okre�lenie odpowiedzialno�ci 
e/ inne wyznaczniki okre�laj�ce indywidualny charakter danego stanowiska pracy 
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6. Wzór formularza opisu stanowiska pracy stanowi zał�cznik Nr 2 do niniejszego  
     regulaminu 
 
7. W przypadku potrzeby  zatrudnienia na stanowisku kierownika gminnej  jednostki              
    organizacyjnej wniosek i opis stanowiska pracy przygotowuje Z-ca Burmistrza, w 
    stosunku do stanowisk kierowniczych i samodzielnych stanowisk w Urz�dzie, Sekretarz 
    Gminy 
 
8. Sekretarz Gminy zobligowany jest do przedło�enia do akceptacji Burmistrzowi wniosek 

wraz z opisem stanowiska, o których mowa w ust. 2 i 5, zgłoszone przez  kierowników 
referatów 
 

9. Burmistrz dokonuje oceny  potrzeby zatrudnienia 
 
10. Na podstawie przedstawionych przez Z-c� Burmistrza lub Sekretarza Gminy 

dokumentów, wymienionych w ust. 8 analizowana jest mo�liwo�� obsadzenia stanowiska 
poprzez powierzenie obowi�zków innemu pracownikowi Urz�du.  
W przypadku podj�cia decyzji o przesuni�ciach w obr�bie pracowników czyli obsadzenia 
stanowiska w ramach  awansu ,ruchu kadrowego wewn�trz urz�du  , dalsze  zapisy 
regulaminu nie maj� zastosowania 
 

11. Po wykluczeniu mo�liwo�ci wewn�trznych przesuni��, zmian organizacyjnych, o których 
mowa w ust. 10, Burmistrz poprzez  akceptacj� wniosku o zatrudnienie podejmuje 
decyzj� – zgod� na rozpocz�cie procedury naboru na wolne stanowisko 

 
 

Rozdział III 
 

POWOŁANIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ 
 
 

§ 4 
 
1. W celu przeprowadzenia czynno�ci zwi�zanych z naborem na wolne stanowisko  

 urz�dnicze, w tym kierownicze stanowisko urz�dnicze i kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych, powołuje si� komisje rekrutacyjn� 

 
2. Komisj�  rekrutacyjna  powołuje ka�dorazowo Burmistrz Białej 
 
3. W skład komisji wchodzi od 3 do 5 osób w tym przewodnicz�cy komisji, sekretarz i 

członkowie komisji 
 
4. W skład komisji mog� wchodzi� w szczególno�ci: 

a/ Burmistrz 
b/ Z-ca Burmistrza 
c/ Sekretarz Gminy 
d/ Kierownik Referatu wła�ciwego merytorycznie ze wzgl�du na stanowisko, 
    którego dotyczy nabór 
e/ Kierownik Referatu Organizacyjnego – pracownik prowadz�cy sprawy kadrowe w  
   w Urz�dzie -   do obsługi  administracyjnej komisji 
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5. Burmistrz mo�e powoła�  w skład komisji dodatkowo inne osoby, posiadaj�ce   

odpowiednie przygotowanie merytoryczne maj�ce znaczenie dla wła�ciwej oceny  
kandydata 

 
6. W skład komisji nie mo�e by� powołana osoba, która jest mał�onkiem, krewnym albo  

 powinowatym do drugiego stopnia wł�cznie osoby, której dotyczy post�powanie  
 rekrutacyjne, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
 �e mo�e  to budzi� uzasadnione w�tpliwo�ci co do bezstronno�ci 

 
7. Komisja działa do czasu zako�czenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy 
 
 

Rozdział  IV 
 

ETAPY   NABORU 
 

§ 5 
 
1. Ogłoszenie  o naborze na  wolne stanowisko 
 
2.  Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych 
 
3.  Wst�pna ocena kandydatów – analiza dokumentów 
 
4.  Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniaj� wymagania formalne 
 
5.  Ocena ko�cowa kandydatów 
 
12. Sporz�dzenie protokołu z przeprowadzonego naboru 
 
7.  Informacja  o wynikach naboru 
 
 
 
 
 
 

Rozdział V 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO 
 

§ 6 
 
 
1. Projekt ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko przygotowuje przy współudziale  
     Sekretarza Gminy, Kierownik  Referatu Organizacyjnego – prowadz�cy sprawy kadrowe 
 
2. Projekt ogłoszenia podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza 
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3. Ogłoszenie o naborze powinno w szczególno�ci zawiera�: 
1/ nazw� i adres urz�du 
2/ okre�lenie stanowiska , na które przeprowadza si� nabór 
3/ okre�lenie wymaga� zwi�zanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, 
    ze wskazaniem, które z nich s� niezb�dne , a które dodatkowe 
4/ wskazanie zakresu zada� wykonywanych na stanowisku 
5/ wskazanie wymaganych dokumentów 
6/ okre�lenie terminu i miejsca składania dokumentów 
7/ metoda wyłonienia kandydata na stanowisko pracy 
 

4.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko umieszcza si�  obligatoryjnie  w Biuletynie 
      Informacji Publicznej Urz�du Miejskiego w Białej pod adresem www.bip.biala.gmina.pl 
      oraz na tablicy ogłosze� w siedzibie Urz�du Miejskiego  w Białej 
 
5.  Mo�liwe jest umieszczenie ogłoszenia , o którym mowa w ust.3 dodatkowo w innym  
      miejscu, np. w prasie lokalnej 
 
6.   Termin do składania dokumentów, okre�lony w ogłoszeniu o naborze, nie mo�e by� krótszy 
      ni� 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej 
 
 7. Wzór ogłoszenia stanowi zał�cznik Nr 3 do niniejszego regulaminu 
 
 
 

Rozdział VI 
 

PRZYJMOWANIE  DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH 
 

§ 7 
 
1. Po ogłoszeniu  o naborze umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy 
    ogłosze�  Urz�du  Miejskiego nast�puje przyjmowanie  dokumentów  od    kandydatów  
    zainteresowanych prac� na wolnym stanowisku 
    
2. Kandydat składa w szczególno�ci nast�puj�ce dokumenty: 
    1/ �yciorys – curriculum vitae 
    2/ list motywacyjny 
    3/ kserokopie �wiadectw pracy 
    4/ kserokopie dyplomów potwierdzaj�cych wykształcenie 
    5/ kserokopie za�wiadcze� o uko�czonych kursach, szkoleniach 
    6/ referencje 
    7/ kwestionariusz osobowy 
    8/ inne dokumenty  okre�lone w ogłoszeniu 
 
3. Dokumenty składane przez osoby ubiegaj�ce si� o zatrudnienie mog� by� przyjmowane  
    tylko po ukazaniu si� ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i tylko w 
    formie pisemnej. Nie ma mo�liwo�ci  przyjmowania dokumentów poza ogłoszeniem 
 
4. Dokumenty zło�one po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie s� rozpatrywane 
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5. Dokumenty  składane s� w zamkni�tych i opisanych kopertach, w terminie okre�lonym  
w ogłoszeniu, z dopiskiem :”Dotyczy konkursu na stanowisko  w  Urz�dzie ..........” 

 
6. Dokumenty  mo�na  składa�  osobi�cie w  Referacie  Organizacyjnym Urz�du   lub   przesła�  
    poczt�  na adres Urz�du  
      
 

Rozdział VII 
 

WST�PNA OCENA KANDYDATÓW – ANALIZA ZŁO�ONYCH  DOKUMENTÓW 
 

§ 8 
 
1. Po upływie terminu składania dokumentów, komisja  rekrutacyjne dokonuje ich    analizy 
 
2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu si� przez komisj� z ofertami zło�onymi 

przez wszystkich kandydatów 
 
3. Komisja ocenia zgłoszone oferty pod katem spełnienia wymogów formalnych okre�lonych 

w ogłoszeniu o naborze. 
 
4. Z przeprowadzonych czynno�ci, o których mowa w ust. 3 komisja sporz�dza protokół 
 
5. Wzór protokołu stanowi zał�cznik Nr 4 do niniejszego regulaminu 
 
6. Wynikiem analizy formalnej dokumentów jest wst�pne okre�lenie przydatno�ci kandydata 

na wolnym stanowisku i dopuszczenie do dalszego etapu konkursu 
 
7. W dalszym post�powaniu nie uwzgl�dnia si� ofert nie spełniaj�cych wymogów formalnych 
 
 

Rozdział VIII 
 

OGŁOSZENIE   LISTY KANDYDATÓW SPEŁNIAJ�CYCH WYMAGANIA 
FORMALNE 

 
§ 9 

 
1. Po upływie terminu okre�lonego w ogłoszeniu o naborze , po przeprowadzeniu  wst�pnej     
    kwalifikacji kandydatów poprzez dokonanie analizy zło�onych dokumentów, komisja ustala  
    list�  kandydatów,  którzy spełniaj�  wymagania formalne okre�lone w ogłoszeniu o  naborze 
 
2. Lista, o której mowa w ust. 1 zawiera: 
    1/ imiona i nazwiska kandydatów 
    2/ miejsce zamieszkania kandydatów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
 
3. List� kandydatów upowszechnia si� niezwłocznie / nie pó�niej jednak ni�  do 7 dni od dnia 
    zako�czenia przyjmowania ofert/ w Biuletynie Informacji Publicznej Urz�du  pod adresem 
    www.bip.biala.gmina.pl oraz na tablicy ogłosze� w siedzibie Urz�du 
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4. Lista kandydatów, o której mowa w ust. 1 i 2 b�dzie umieszczona w Biuletynie Informacji 
    Publicznej oraz na  tablicy ogłosze� do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników   naboru 
 
5.Wzór listy kandydatów stanowi zał�cznik nr 5 do niniejszego regulaminu 
 
6. Informacja o kandydatach,  którzy  zgłosili si�  do naboru, stanowi�  informacj�  publiczn� w  
    zakresie  obj�tym wymaganiami  zwi�zanymi   ze  stanowiskiem   urz�dniczym, okre�lonymi 
    w ogłoszeniu o naborze 
 
7.Kandydaci  spełniaj�cy  wymogi formalne s�  dopuszczeni  do kolejnego ,drugiego etapu  
    naboru. 
    Przewodnicz�cy komisji wysyła  zawiadomienie o terminie dalszego etapu post�powania 
    konkursowego. 
 
 

Rozdział IX 
 

OCENA KO�COWA KANDYDATÓW  
 

§ 10 
 
1. Drugi  etap post�powania polega na  przeprowadzeniu przez  komisj�  rozmowy kwalifika- 

cyjnej z kandydatami 
 

2. Celem rozmowy kwalifikacyjnej  jest nawi�zanie bezpo�redniego kontaktu z kandydatem 
 i weryfikacja informacji zawartych w zło�onych dokumentach 

 
3. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli równie� zbada� : 

1/ predyspozycje i umiej�tno�ci kandydata gwarantuj�ce prawidłowe wykonywanie 
    powierzonych obowi�zków 
2/ posiadanie wiedzy na temat  samorz�du terytorialnego szczebla gminnego, przepisów   
    prawa w zakresie  samorz�du terytorialnego, post�powania administracyjnego ,itp. 
3/ obowi�zki i zakres odpowiedzialno�ci na stanowiskach zajmowanych poprzednio 
    przez kandydata 
4/ osi�gni�cia zawodowe w poprzednich miejscach pracy 
5/ cele zawodowe kandydata 
 

4. Ocena kandydatów prowadzona jest metod� punktow� 
 
5. Ka�dy członek komisji rekrutacyjnej  przydziela ka�demu z kandydatów punkty w skali 

od 1 – 20 
 
6. Komisja we własnym zakresie  ustala wzór formularza pomocniczego do oceny kandydata 

z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej 
 
7. Przy ocenie kandydata / oprócz rozmowy kwalifikacyjnej/ komisja dokonuje oceny 

merytorycznej zło�onych  w ofercie dokumentów 
Kandydat otrzyma dodatkowe punkty za np.  posiadanie wykształcenia wy�szego ni� w 
ogłoszeniu o naborze,  dodatkowe kwalifikacje ( kursy  specjalistyczne, znajomo�� j�zyka). 
Za ocen� merytoryczn� dokumentów kandydat mo�e otrzyma� od 0 do 5 punktów. 
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8. Szczegóły w zakresie, oceny merytorycznej dokumentów ustala komisja we własnym 

zakresie. 
 
 

§ 11 
 

1. Po przeprowadzeniu post�powania rekrutacyjnego komisja ustala wynik konkursu,  
wskazuj�c kandydata, który uzyskał najwi�ksza sumaryczn� ilo�� punktów 

 
2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o prac� zobowi�zany jest 

przedło�y� za�wiadczenie o niekaralno�ci i badania lekarskie 
 
 
 

Rozdział X 
 

  
SPORZ�DZENIE PROTOKOŁU Z PRZEPROWADZONEGO NABORU 

 
 

§ 12 
 
1. Z czynno�ci przeprowadzonego post�powania rekrutacyjnego, komisja sporz�dza protokół, 

który podpisuj� wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu. 
 

2. Protokół zawiera w szczególno�ci: 
1/ okre�lenie stanowiska urz�dniczego, na które był prowadzony nabór 
2/ liczb� kandydatów 
3/ imiona i nazwiska oraz adresy  nie wi�cej ni� 5 najlepszych kandydatów uszeregowa- 
    nych według spełniania   przez nich  poziomu  wymaga�  okre�lonych  w ogłoszeniu 
    o naborze 
4/ informacj� o zastosowanych metodach i technikach naboru 
5/ uzasadnienie dokonanego wyboru 
 

3. Wzór protokołu  stanowi zał�cznik Nr 6 do niniejszego regulaminu 
 
4. Kierownik Referatu Organizacyjnego prowadz�cy sprawy kadrowe w urz�dzie, 

powiadamia osoby których kandydatury były rozpatrywane, o wynikach konkursu w 
terminie  nie  dłu�szym ni� 7 dni od   dnia ostatecznego  posiedzenia komisji   konkursowej 

 
 

§ 13 
 
Komisja nie dokonuje wyłonienia kandydata, je�eli: 
1/ �aden z kandydatów nie spełnił warunków zawartych o ogłoszeniu o naborze 
2/ mimo spełnienia warunków okre�lonych w pkt 1 , w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej 
    stwierdzono i� poziom umiej�tno�ci, do�wiadczenia zawodowego lub okre�lonych  
    predyspozycji jest niewystarczaj�cy, gdy� nie gwarantuje skutecznego wykonywania  
    obowi�zków słu�bowych 
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Rozdział XI 
 

INFORMACJA  O WYNIKACH NABORU 
 

§ 14 
 
 
1. Informacj� o wynikach naboru upowszechnia si� w terminie  14 dni od dnia zatrudnienia 
    wybranego kandydata lub zako�czenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku 
    nie  doszło do zatrudnienia �adnego kandydata 
 
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera: 
     1/ nazw� i adres jednostki 
     2/ okre�lenie stanowiska urz�dniczego 
     3/ imi� i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania 
     4/ uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia �adnego 
         kandydata 
 
3. Wzory o informacji o wynikach naboru stanowi�  zał�czniki Nr 7 i 8 do niniejszego         
     regulaminu 
 
5. Informacj� o wyniku naboru umieszcza si� w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy 

ogłosze�  w siedzibie Urz�du na okres co najmniej 3 miesi�cy 
 
 

Rozdział XII 
 

POSTANOWIENIA  KO�COWE 
 

§ 15 
 
Je�eli kandydat wyłoniony w drodze naboru nie przyj�ł propozycji nawi�zania stosunku pracy  
lub je�li stosunek pracy osoby wyłonionej  w drodze naboru ustał w ci�gu 3 miesi�cy od dnia 
nawi�zania stosunku pracy, mo�liwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej 
osoby spo�ród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. 
W przypadku zaistniałej sytuacji upowszechnia si� now� informacj� o wynikach naboru, 
stosuj�c odpowiednio przepisy § 14 
 

§ 16 
 
1. Dokumenty kandydata, który  zostanie zatrudniony zostan� doł�czone do jego akt  
     osobowych 
 
2.  Dokumenty  osób, które w   procesie  rekrutacji     zakwalifikowały  si� do  drugiego  etapu, 
     o których mowa  w § 9 niniejszego regulaminu i zostały umieszczone w protokole z  
     przeprowadzonego naboru, b�d� przechowywane zgodnie z instrukcj� kancelaryjn� 
       
3. Dokumenty pozostałych osób b�d� odsyłane lub odbierane osobi�cie przez zainteresowanych 
                                                                           


