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REGULAMIN 
NABORU  PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA POMOCZNICZE I OBSŁUGI 

W URZ�DZIE  MIEJSKIM W BIAŁEJ 
 
 

POSTANOWIENIA   OGÓLNE 
 
 

§ 1 
 
1. Celem  regulaminu jest ustalenie zasad zatrudnienia na stanowiska pomocnicze i obsługi w  
    Urz�dzie Miejskim w Białej oraz zagwarantowanie równego dost�pu do miejsc pracy   
 
2. Regulamin okre�la zasady naboru  pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w  
    Urz�dzie, z wył�czeniem pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych. 
    Zatrudnienie na w/w stanowiskach odbywa si� po konsultacji z Powiatowym Urz�dem  
    Pracy w Prudniku 
 
 

§2 
 
Ilekro� w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
1/ burmistrzu – nale�y przez to rozumie� Burmistrza Białej 
2/ urz�dzie  - nale�y przez to rozumie�  Urz�d Miejski w Białej 
 
 

NABÓR   PRACOWNIKÓW 
 

§ 3 
 
1. Za organizacj� i przebieg naboru na wolne stanowiska odpowiada Kierownik Referatu  

Organizacyjnego , prowadz�cy w urz�dzie sprawy kadrowe 
2. Kierownik Referatu Organizacyjnego, któremu podlegaj� stanowiska pomocnicze i 

obsługi, składa  do Burmistrza wniosek / wraz  z opisem stanowiska/ o potrzebie 
zatrudnienia nowego pracownika 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien w szczególno�ci zawiera�: 
1/  nazw� stanowiska 
2/  proponowan� dat� zatrudnienia 
3/  w przypadku tworzenia nowego stanowiska, krótkie uzasadnienie wniosku 

4. Opis stanowiska pracy powinien zawiera� w szczególno�ci: 
1/ okre�lenie zakresu obowi�zków na danym stanowisku 
2/ wymagane wykształcenie 
3/ wymagane umiej�tno�ci 
4/ po��dane cechy charakteru 



 2 

  
§ 4 

 
1. Burmistrz dokonuje oceny potrzeby zatrudnienia i podejmuje decyzj� co do rozpocz�cia 

lub nie pełnej procedury naboru 
 
2.  Burmistrz mo�e dokona� naboru pracownika poprzez analiz� ofert  pracy zło�onych 
      i zarejestrowanych wcze�niej w Urz�dzie w Referacie  Organizacyjnym – na stanowisku 
      d/s kadr. 
      W przypadku podj�cia takiej decyzji, dalsze zapisy regulaminu dot. ogłoszenia o naborze  
      nie maj� zastosowania. 
      W zaistniałej sytuacji stosuje si� odpowiednio przepisy § 12 niniejszego regulaminu 
 
3.  W przypadku braku ofert  pracy , o których mowa w ust. 2 lub uznaniu przez  
      konieczno�ci dokonania ogłoszenia o naborze, Kierownik Referatu Organizacyjnego 
      przygotowuje ogłoszenie o naborze i przedkłada Burmistrzowi do podpisu 
 

§ 5 
 
Ogłoszenie o naborze powinno w szczególno�ci  zawiera�: 
1/ nazw� i adres urz�du 
2/ okre�lenie stanowiska pomocniczego lub obsługi 
3/ wymagane kwalifikacje 
4/ wymagane dokumenty 
5/ miejsce oraz termin zło�enia wymaganych dokumentów 
6/ przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert 
 

§ 6 
 
1. Ogłoszenie o naborze podane jest do publicznej wiadomo�ci poprzez umieszczenie na  

tablicach ogłosze� : w siedzibie Urz�du oraz przed budynkiem Urz�du. 
2. Mo�liwe jest umieszczenie  ogłosze� w innym miejscu 
 

§ 7 
 
Termin składania dokumentów okre�lony w ogłoszeniu o naborze nie mo�e by� krótszy ni� 
14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia 
 

§ 8 
 
Oferty pracy składane s� w zamkni�tych kopertach osobi�cie  w Referacie Organizacyjnym 
lub przesyłane poczt� 
 

 
§ 9 

 
  Rozpatrzenia ofert kandydatów dokonuje komisja w składzie: 
  Burmistrz-  Przewodnicz�cy Komisji lub osoba upowa�niona przez Burmistrza 
  Sekretarz Gminy 
  Kierownik Referatu Organizacyjnego 
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§ 10 
 

       
Wybór kandydata  nast�puje w drodze głosowania jawnego 
 
 

§ 11 
 

 
Po zako�czeniu procedury naboru Kierownik Referatu Organizacyjnego sporz�dza protokół, 
który zawiera w szczególno�ci: 
 
1/okre�lenie stanowiska pomocniczego, obsługi ma który prowadzony był nabór 
2/ liczb� kandydatów 
3/ imiona i nazwiska kandydatów 
4/ imi� i nazwisko wybranego kandydata 
 
 

§ 12 
 
 
1. Informacj� o wyniku przeprowadzonego naboru  upowszechnia si� w terminie 14 dni od      
    dnia  zatrudnienia wybranego kandydata 
 2.Informacj�  umieszcza si� na tablicy ogłosze� w siedzibie Urz�du Miejskiego w Białej 
    na  okres  14 dni 
     
 
 
 


