
ZARZADZENIE NR 2/12

Kierownika Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny
z dnia 05 stycznia 2012 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędniczego
w  Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny

  Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 229, 
poz. 1494, z 2011 r. Dz. U. Nr 134, poz. 777, Nr 201, poz. 1183 ) zarządzam co następuje : 

§ 1
Wprowadza sie regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Profilaktyki i 
Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach.

§ 2
Regulamin naboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialny jest Kierownik jednostki.

§ 4
Traci moc Zarządzenie Nr 2 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 20 października 2005 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w MGOPiRPA.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia tj 05 stycznia 2012 r. 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
Nr 2/2012 Kierownika 

Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny
 w Zdzieszowicach 

z dnia 05 stycznia 2012 r. 
w w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru 

na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny
 w Zdzieszowicach

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Celem regulaminu jest ustalenie zgodnie z obowiązującymi przepisami zasad zatrudnienia 
pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania 
Rodziny w Zdzieszowicach. 

Rozdział II 
Podjecie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko 

urzędnicze 

§ 2 
1.Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Kierownik Ośrodka po stwierdzeniu 
potrzeby stworzenia nowego stanowiska pracy oraz po uzyskaniu zgody Burmistrza Zdzieszowic i 
w ramach posiadanych środków finansowych.
2. Kierownik przygotowuje opis stanowiska na wakujące miejsce pracy wraz z analizą skutków 
finansowych oraz zakres czynności. Wzór formularza opisu stanowiska stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu. 
3. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 
1) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz 
wynikających z tego tytułu obowiązków; 
2) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji; 
3) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań; 
4) określenie odpowiedzialności; 
5) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy. 
4. Akceptacja opisu stanowiska pracy oraz zgoda Burmistrza Zdzieszowic na zatrudnienie 
pracownika powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko. 
7. Czynności rekrutacyjne powinny być rozpoczęte w terminie pozwalającym na 
przeprowadzenie naboru zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pracownikach 
samorządowych. 

Rozdział III 
Etapy naboru 



§ 3 

Nabór obejmuje: 
1) powołanie komisji rekrutacyjnej; 
2) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko; 
3) przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych; 
4) wstępna ocena złożonych dokumentów aplikacyjnych; 
5) postępowanie sprawdzające, w tym: 
a) merytoryczna ocena dokumentów aplikacyjnych; 
b) test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna z zastrzeżeniem, że o wyborze jednej lub obu 
metod decyduje komisja rekrutacyjna;
6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru;
7) podjecie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o prace;
8) ogłoszenie wyników naboru;

Rozdział IV
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej 

§ 4 
1. Komisje rekrutacyjną powołuje Kierownik OPIWR.
2. W skład komisji rekrutacyjnej mogą wchodzić:
1) Kierownik lub osoba przez niego upoważniona;
2) główny księgowy;
3) inne osoby wskazane przez Kierownika.
3. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym. 
4. W pracach komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem, krewnym lub 
powinowatym (do drugiego stopnia włącznie) osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, 
albo pozostaje wobec niej w stosunku prawnym lub faktycznym, budzącym uzasadnione 
wątpliwości co do jej bezstronności. 
5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy. 
6. Obsługę techniczna komisji rekrutacyjnej Kierownik.

Rozdział V 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 

§ 5 
1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym ( w tym kierowniczym stanowisku 
urzędniczym) umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej zwanym dalej BIP 
oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach.
2. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko zawiera w szczególności: 
1) nazwę i adres Ośrodka
2) określenie stanowiska urzędniczego, w tym stanowiska , o które poza obywatelami polskimi 
mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym, na podstawie 
umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia 
zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem danego stanowiska, ze 
wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe; 
4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku; 
5) informację o warunkach pracy na danym stanowisku
6) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 



zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 % ; 
7) wskazanie wymaganych dokumentów; 
8) określenie terminu i miejsca składania dokumentów. 
4. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 
dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. 
5. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 

Rozdział VI 
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych 

§ 6 
1. Po ogłoszeniu w BIP i na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny w 
Zdzieszowicach następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów 
zainteresowanych praca na wolnym stanowisku. 
2. Na dokumenty aplikacyjne składają sie: 
1) list motywacyjny; 
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej; 
3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej sie o zatrudnienie; 
4) kserokopie świadectw pracy potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kandydata
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje 
zawodowe potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata
6) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego ( dotyczy to obywateli 
Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym, na podstawie umów międzynarodowych 
lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej); 
7) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ; 
8) oświadczenie kandydata o jego pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni 
praw publicznych; 
9) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w 
stosunku pracy, stanowiącym przeszkodę w wykonywaniu obowiązków służbowych w określonym 
w ogłoszeniu o naborze wymiarze, oraz nie wykonywać innych zajęć mogących wywołać 
uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. 
10) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 
11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 
dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia wraz z 
dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być 
przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko i tylko 
w formie pisemnej. 
6. Nie przyjmuje sie dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem o naborze. 

Rozdział VII 
Przeprowadzenie konkursu 

§ 7 
Konkurs na stanowisko urzędnicze przeprowadza sie w dwóch etapach: 
1) w pierwszym etapie konkursu komisja rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów 
aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych 
do drugiego etapu konkursu; 



2) w drugim etapie konkursu komisja przeprowadza rekrutację zgodnie z § 3ust. 1 
pkt. 5 lit. b. 

Wstępna selekcja kandydatów 
§ 8 

1. Analizy dokumentów dokonuje komisja rekrutacyjna w celu porównania danych zawartych w 
aplikacjach z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu. 
2. Kandydaci, których aplikacje spełniają wymogi formalne zostają dopuszczeni do kolejnego etapu 
naboru. 
3. Listy kandydatów (sporządzonej w porządku alfabetycznym-załącznik nr 3 do niniejszego 
regulaminu) spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do kolejnego etapu naboru nie 
ogłasza się w BIP i na tablicy ogłoszeń jednostki, jednakże informacje o kandydatach , którzy 
zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi 
ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze. 

Selekcja końcowa kandydatów 

§ 9 

1. Test kwalifikacyjny: 
1) test opracowuje Kierownik Ośrodka lub komisja rekrutacyjna, 
2) celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych 
do wykonywania określonej pracy, 
3) każde pytanie w teście ma określoną skalę punktową (za odpowiedź poprawną 1 pkt)
4) sprawdzony test parafują wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej i dołączają do dokumentów 
aplikacyjnych każdego z kandydatów. 
2. Rozmowa kwalifikacyjna: 
1) celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i 
weryfikacja informacji zawartych w aplikacji oraz możliwość oceny: 
a) predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie 
powierzonych obowiązków, 
b) posiadanej wiedzy na temat jednostki w której kandydat ubiega się o stanowisko, 
c) obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez 
kandydata, 
d) celów zawodowych kandydata. 
2) Ocena kandydatów prowadzona jest metodą punktowa. Wypowiedzi i umiejętności 
poszczególnych kandydatów są oceniane w skali od 0 do 3 punktów odrębnie, przez każdego 
z członków komisji – łącznie kandydat może zdobyć 9 punktów za rozmowę

§ 10 
1. Po przeprowadzeniu konkursu komisja rekrutacyjna ustala wynik konkursu, wskazując 5
kandydatów, którzy uzyskali największą sumaryczna ilość punktów. 
2. W/w kandydatów komisja przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego 
kandydata.
3. Jeżeli 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 przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie osób o których mowa w ust. 2.
4. Ze swoich czynności komisja sporządza protokół , który podpisują wszyscy członkowie 



komisji obecni na posiedzeniu. 
5. Protokół zawiera w szczególności: 
1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz 
imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) nie więcej niż 5 
najlepszych kandydatów, uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań 
określonych w ogłoszeniu o naborze; wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych o ile do 
przeprowadzonego naboru stosuje się przepis art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o 
pracownikach samorządowych, przedstawianych kierownikowi jednostki
2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko , w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;
3) informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru;
5) skład komisji przeprowadzającej nabór.
4. Komisja nie dokonuje wyłonienia kandydata jeśli: 
1) żaden z kandydatów nie spełnił warunków zawartych w ogłoszeniu o naborze lub 
w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzyskał mniej niż 50% punktów możliwych 
do osiągnięcia; 
2) w trakcie postępowania rekrutacyjnego stwierdzono, że poziom kwalifikacji, umiejętności, 
doświadczenia zawodowego lub określonych predyspozycji kandydata jest niewystarczający i nie 
gwarantuje skutecznego wykonywania obowiązków. 
5. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 

Podjecie decyzji o zatrudnieniu 

§ 11 

Po przedstawieniu przez komisję rekrutacyjną protokołu z postępowania rekrutacyjnego 
ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia kandydata podejmuje Kierownik Ośrodka Profilaktyki i 
Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach.

Rozdział VIII 
Ogłoszenie wyników naboru 

§ 12 

1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie przez umieszczenie na tablicy 
informacyjnej w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach oraz opublikowanie 
w BIP przez okres co najmniej trzech miesięcy. Wzór informacji stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego regulaminu. 
2. Informacja , o której mowa w ust. 1 zawiera nazwę i adres Ośrodka, określenie stanowiska, imię i 
nazwisko wyłonionego w konkursie kandydata wraz z miejscem zamieszkania (w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego) oraz uzasadnienie wyboru bądź powodów nie rozstrzygnięcia 
konkursu. 

Rozdział IX 

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi 

§ 13 

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, 
zostaną dołączone do jego akt osobowych. 



2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II 
etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją 
kancelaryjna. 
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez 
zainteresowanych. 

Rozdział X 
Warunki zatrudnienia pracowników 

§ 14 
1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny  w 
Zdzieszowicach może być zatrudniony na okres próbny wynoszący maksymalnie 3 miesiące. Po 
okresie próbnym bezpośredni przełożony może wnioskować o przedłużenie umowy na czas 
określony do 1 roku. 
2. W uzasadnionych okolicznościach kierownik może podjąć decyzję o zatrudnieniu na 
innych warunkach niż określonych w ust. 1. 
3. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej z naboru ustanie w ciągu trzech miesięcy od 
dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie kolejnej osoby spośród 
najlepszych kandydatów wymienionych w protokole naboru na to stanowisko. 

Załącznik nr 1 
do regulaminu naboru 

na wolne stanowiska urzędnicze 
w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny

w Zdzieszowicach

FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY 
w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach

A. DANE PODSTAWOWE 
1. Nazwa stanowiska pracy: ……………………………………………………………. 
2. Jednostka organizacyjna : ............................................................................................. 
a) samodzielne stanowisko……………………………………………………... 

B. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE 
1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły): 
…………………………………………………………………………………………... 
2. Wymagany profil (specjalność) 
…………………………………………………………………………………………... 
3. Obligatoryjne uprawnienia 
………………………………………………………………………………………….. 
4.   Doświadczenie zawodowe: 



……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Wymagane umiejętności : znajomość języka polskiego w przypadku kandydatów-
obywateli Unii Europejskiej lub obywateli innego państwa, którym na podstawie 
umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do 
podjęcia zatrudnienia na terytorium naszego kraju. 

C. ZAKRES ZADAN WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
1. Zadania główne 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
2. Zadania pomocnicze 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

3. Zadania okresowe : 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
D. ODPOWIEDZIALNOSC PRACOWNIKA 
1. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku: 
..………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
Opis stanowiska sporządził: 
………………………………….. 
imię i nazwisko 
………………………………….. 
podpis i pieczątka                                                               Zdzieszowice, dnia ……………………… 



Załącznik nr 2 
do regulaminu naboru 

na wolne stanowiska urzędnicze 
w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny 

w Zdzieszowicach

Kierownik
Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach

ogłasza konkurs na stanowisko
...............................................................

       (nazwa stanowiska pracy) 

1. Wymagania niezbędne: 
– wykształcenie minimum średnie
– obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
– nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe: 
................................................................................
3. Zakres obowiązków:
...............................................................................

4. Warunki pracy na stanowisku : 
– miejsce wykonywania pracy :
– rodzaj pracy : 
– praca siedząca, samodzielna
– wymiar czasu pracy
– termin rozpoczęcia pracy 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny w  Zdzieszowicach, w 
rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych wynosił  

4. Wymagane dokumenty: 
 - życiorys (CV)
 - list motywacyjny;
 - kwestionariusz osobowy 
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje ( poświadczone przez 

kandydata za zgodność z oryginałem),
– kserokopie świadectw pracy, stażu ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
– oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz 



korzysta z pełni praw publicznych,
– oświadczenie kandydata, ze  w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać 

w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze .. 
etatu.

– kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 
dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia wraz z 
dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na 
stanowisko ............................. „ w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny 47-330 
Zdzieszowice ul. Bolesława Chrobrego 18  pok. nr 1 lub przesłać na podany adres w terminie do 
.................r.  do godz. ................
Otwarcie nastąpi w OPiWR w Zdzieszowicach w dniu ............................ o godz. .....................

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez Komisję 
Rekrutacyjną, kandydaci , którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego 
zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru, 
na który składa się test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 484 60 86.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP do 
............... www.bip.zdzieszowice.pl oraz tablicy informacyjnej OPiWR w Zdzieszowicach ul. 
Bolesława Chrobrego 18.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzula : 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) 

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie informacji Publicznej moich 
danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

Kierownik OPiWR
w Zdzieszowicach

Marzena Słobodzian

Zdzieszowice, dnia ......................

http://www.bip.zdzieszowice.pl/




 Załącznik nr 3 
do regulaminu naboru 

na wolne stanowiska urzędnicze
w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny

w Zdzieszowicach 

LISTA KANDYDATÓW  
SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

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

(nazwa stanowiska pracy) 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu 
rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne 
określone w ogłoszeniu: 

Lp.    Imie i nazwisko                                                Miejsce zamieszkania (tylko miejscowość) 

1. ………………………………………………………………………………………..... 
2. ………………………………………………………………………………………… 
3..........................................................................................................................................
4...........................................................................................................................................
5. .........................................................................................................................................

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się :  

Pan/Pani ...........................................................w dniu ………………………... o godz. ……………
Pan/Pani ...........................................................w dniu ………………………... o godz. ……………
Pan/Pani ...........................................................w dniu ………………………... o godz. ……………
Pan/Pani ...........................................................w dniu ………………………... o godz. ……………
Pan/Pani ...........................................................w dniu ………………………... o godz. ……………

 …………………………………………… 

(data i podpis osoby upoważnionej) 



Załącznik nr 4 
do regulaminu naboru 

na wolne stanowiska urzędnicze 
w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny

w Zdzieszowicach 

PROTOKÓŁ PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA
STANOWISKO PRACY 

W OŚRODKU PROFILAKTYKI I WSPIERANIA RODZINY 
W ZDZIESZOWICACH

…………………………………………………………………………………………. 

(nazwa stanowiska pracy) 

1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało
…………………… .(liczba osób) 

2. Wymagania formalne spełniło .........................(liczba osób) 

2. Komisja w składzie 

1) ……………………………. 

2) ……………………………. 

3) ……………………………. 

3. Po przeprowadzeniu naboru, zgodnie z regulaminem naboru, wybrano następujących 
kandydatów uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów. 

Lp.   Imię i nazwisko  miejsce zamieszkania  wynik testu    wynik rozmowy   razem punktacja
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

4. Zastosowano następujące metody i techniki naboru: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

5. Uzasadnienie wyboru: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 



6. Załączniki do protokołu: 
1) kopia ogłoszenia o naborze; 
2) wyniki: 
a) testu kwalifikacyjnego; 
b) rozmowy kwalifikacyjnej. 

Protokół sporządził: 
………………………………………. 

(data, imię i nazwisko pracownika) 

Podpisy członków komisji: 

1) ……………………………….. 
2) ……………………………….. 
3) ……………………………….. 



Załącznik nr 5 
do regulaminu naboru 

na wolne stanowiska urzędnicze 
w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny

w Zdzieszowicach 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 
w 

na stanowisko 
……………………………………………….. 

(nazwa stanowiska pracy) 

Informujemy, /e w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a 
wybrany/a Pan/Pani ……………………………………………………………………………. 
                                                                  (imię i nazwisko) 

zamieszkały/a ………………………………………………………………………………….. 
                                                             (miejsce zamieszkania) 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan/Pani ……………………………………………………. otrzymał najwyższą liczbę 
punktów ……… punktów na …………………. możliwych .
 
Rozmowa kwalifikacyjna: ………….. punktów na ………………….. możliwych – łącznie
………………….. punkty na ……………………………… możliwych.
 

………………………………………… 

(data, podpis osoby upoważnionej) 


