
Zarządzenie Nr 2/2018 
Wójta Gminy Regnów 

z dnia 19 kwietnia 2018 roku 

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w 
tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Regnów oraz 
na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Regnów 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j . Dz.U. z 2017 r. poz.1875, poz.2232 i z 2018 r. poz.130), art.7 pkt 1 i pkt 3 
oraz art.11- art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz.60 i poz.1930) zarządzam , co następuje : 

§ 1. Ustalam „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym 
wolne kierównicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Regnów oraz na 
wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Regnów", 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 2/2008 Wójta Gminy Regnów z dnia 1 O marca 2008 
roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w 
Urzędzie Gminy w Regnowie oraz Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy Regnów z dnia 
21 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska 
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Regnowie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia . 



REGULAMIN 

Załącznik 
do Zarządzenia Nr 212018 
Wójta Gminy Regnów 
z dnia 19.04.2018 r. 

NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, WTYM 
WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY 
REGNÓW ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNYCH GMINY REGNÓW 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§1. 1.Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze , w tym na 
wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Regnów, zwany dalej 
„Regulaminem", określa szczegółowe zasady naboru pracowników na wolne 
stanowiska urzędnicze , w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie 
Gminy Regnów w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór. 

2. Niniejszy Regulamin ma odpowiednie zastosowanie do naboru na wolne 
stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Regnów, których status 
prawny nie jest określony w odrębnych przepisach. 

§2. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze , w tym wolne kierownicze stanowiska 
urzędnicze w Urzędzie Gminy Regnów odbywa się na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 
r., poz.902 z późn .zm) oraz okreś lonych w niniejszym Regulaminie. 

§3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozum ieć Gminę Regnów, 
2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Regnowie, 
3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Regnów, 
4) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Regnów, 
5) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Regnów, 
6) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Rekrutacyjną , 
7) Ustawie - należy przez to rozum ieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku o 

pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz.902 z późn .zm) , 
8) Wolnym stanowisku urzędniczym - należy przez to rozumieć wolne stanowisko 

urzędnicze , w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 
Regnów oraz wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Gminy 
Regnów, biorących udział w naborze, 

9) Komórce organizacyjnej Urzędu - należy przez to rozum ieć referaty i 
odpowiednio samodzielne stanowiska w Urzędzie , 

1 O) BIP-ie - należy przez to rozumieć stronę podmiotową Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy w Regnowie, 

§4. W procesie zatrudnienia pracowników uczestniczą: 
1) Wójt, 
2) Skarbnik, 
3) Sekretarz, 
4) Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu, 
5) Pracownik ds. kadr. 



§5. Nadzór nad stosowaniem Regulaminu sprawuje Sekretarz. 

Rozdział 2 
Etapy naboru na wolne stanowisko urzędnicze 

§6. Decyzję o rozpoczęciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze podejmuje 
Wójt: 

1) z inicjatywy własnej, 
2) na wniosek Sekretarza lub Skarbnika. 

§7. Wyróżnia się następujące etapy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: 
1) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, 
2) powołanie Komisji Rekrutacyjnej, 
3) przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych, 
4) ocena formalna dokumentów aplikacyjnych, 
5) ocena merytoryczna kandydatów, 
6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze, 
7) informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 

§8. OGŁOSZENIE O NABORZE 
1.Sekretarz przygotowuje projekt ogłoszenia o naborze, według wzoru 

stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu oraz przedkłada Wójtowi do akceptacji i 
podpisu. 

2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać informacje, o których mowa w art.13 
ust.2 Ustawy. 

3. Ogłoszenie o naborze podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie w BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu . 

4. Dopuszcza się umieszczenie informacji o ogłoszeniu naboru dodatkowo w 
innych miejscach, m.in. w prasie, Powiatowym Urzędzie Pracy. 

5. Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może 
być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP-ie. 

§9. POWOŁANIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ 
1. Do przeprowadzenia naboru Wójt każdorazowo odrębnym Zarządzeniem 

powołuje Komisję, określając liczbę jej członków oraz pełnione przez nich funkcje , nie 
później , niż w ostatnim dniu składania ofert przez kandydatów. 

2. Komisja składa się z co najmniej trzech osób, w tym: 
1) przewodniczącego Komisji, 
2) sekretarza Komisji, 
3) członka Komisji 

3.Sekretarzem Komisji jest pracownik ds. kadr. 

4. Członkiem Komisji nie może być osoba będąca małżonkiem kandydata albo 
jego krewnym do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowatym pierwszego 
stopnia lub pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym czy faktycznym, że 
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 



5. Przed przystąpieniem do pracy członkowie Komisji składają pisemne 
oświadczenia o bezstronności w procesie naboru, o której mowa w ust.4 oraz 
uzyskanych w trakcie naboru, zgodnie z wzorem oświadczenia , stanowiącym załącznik 
nr 2 do Regulaminu . 

6. W przypadku, gdy okoliczności, o których mowa w ust.4, zostaną ujawnione po 
powołaniu komisji , Wójt niezwłocznie wyznacza inna osobę z zachowaniem trybu dla 
powołania członka Komisji . 

7. Za prawidłowość działania Komisji odpowiada przewodniczący Komisji. 

8. Do skuteczności czynności podejmowanych przez Komisję wymagana jest 
obecność co najmniej 3 osób. 

9. Komisja kończy pracę z dniem zakończenia procedury naboru na wolne 
stanowisko urzędnicze . 

1 O. Procedurę uznaje się za zakończoną z chwilą ogłoszenia wyników naboru. 

§10. ·PRZYJMOWANIE OFERT PRACY NA WOLNE STANOWISKO 
URZĘDNICZE 

1. Dokumenty kandydat może złożyć : 

1) osobiście w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, 
2) za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie i na adres wskazany w 

ogłoszeniu o naborze. 

2. Termin złożenia dokumentów przez kandydata uważa się za zachowany, jeżeli 
zostały doręczone w miejsce i w terminie, jaki został przewidziany na ich złożenie w 
ogłoszeniu o naborze. W przypadku ofert przesłanych pocztą o zachowaniu terminu 
decyduje data faktycznego wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu , a nie data 
stempla nadanego w Urzędzie Pocztowym. 

3. Dokumenty składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być 
przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska 
urzędnicze i tylko w formie pisemnej. 

4. Nie ma możliwości przyjmowania ofert: 
1) drogą elektroniczną, 
2) poza ogłoszeniem. 

§11. 1. Do naboru dopuszczeni są wyłącznie ci kandydaci, którzy złożyli w 
terminie dokumenty. 

2. Kwestionariusz osobowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, 
kandydat pobiera ze strony internetowej BIP Urzędu Gminy Regnów 
www.bip.ugregnow.pl w zakładce „Oferty pracy". 



§12. OCENA FORMALNA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH 

1. Po upływie terminu składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o 
naborze, oferty złożone przez kandydatów są analizowane przez komisję pod 
względem spełnienia wymagań niezbędnych , określonych w ogłoszeniu o naborze. 

2. Celem analizy ofert jest porównanie danych zawartych w dokumentach 
kandydata z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu i dopuszczeniem do 
dalszego etapu naboru. Komisja sprawdza czy oferty zostały złożone w terminie i czy 
zawierają wszystkie dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze oraz czy 
z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu 
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. 

3. Nie dopuszcza się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego 
kandydatów, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o 
naborze. 

4. Komisja po dokonaniu analizy dokumentów sporządza: 
1) protokół z otwarcia ofert; wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu, 
2) listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o 

naborze. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów z miejscem zamieszkania w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; wzór listy kandydatów 
zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru, stanowi załącznik nr 5 do 
Regulaminu. 

5. Listę kandydatów spełniających wymagania formalne podaje się do 
wiadomości poprzez umieszczenie w BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu . 

6. Informacje o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru stanowią informację 
publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym , 
określonymi w ogłoszeniu o naborze. 

7. Kandydaci , którzy spełnili wymagania formalne i zostali zakwalifikowani do 
następnego etapu naboru będą zawiadomieni telefonicznie przez sekretarza komisji o 
miejscu i terminie przeprowadzenia kolejnej części postępowania rekrutacyjnego oraz 
o technikach naboru, które zostaną zastosowane. Sekretarz komisji sporządza notatkę 
służbową w sprawie dokonanych zawiadomień , która jest załącznikiem do protokołu z 
przeprowadzonego naboru. 

8. W przypadku niemożności telefonicznego skontaktowania się z kandydatem w 
ciągu 3 dni roboczych od dnia następnego , po dniu w którym upłynął termin złożenia 
oferty, Komisja wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 

§13. OCENA MERYTORYCZNA KANDYDATÓW - PROCES BADANIA 
KOMPETENCJI KANDYDATÓW 

1. Komisja podczas spotkania kwalifikacyjnego przeprowadza nabór 
z zastosowaniem rożnych metod i technik. Podstawowa metoda to zadawanie pytań 
przez członków komisji w rozmowie kwalifikacyjnej . 

2. Kompetencje kandydatów mogą być sprawdzane również przy pomocy: 
1) testu kwalifikacyjnego, 
2) zadań praktycznych np. ocena umiejętności obsługi wymaganych w ogłoszeniu o 

naborze programów komputerowych, przygotowania dokumentów itp. 
3) oraz inne. 



3. Celem zastosowania metod wymienionych w ust.1 i 2 jest zbadanie wiedzy, 
umiejętności i predyspozycji kandydatów do prawidłowego wykonywania zadań na 
stanowisku objętym naborem. 

4. Wyboru metod i technik naboru komisja dokonuje po ustaleniu listy 
kandydatów spełniających wymagania formalne, z zastrzeżeniem ich zastosowania w 
dowolnej kolejności. 

5. Przydatność kandydatów na stanowisko objęte naborem, każdy członek 
komisji ocenia przyznając punktację . Każdy z nich wypełnia kartę punktową , której 
wzór określa załącznik nr 6 do Regulaminu. 

6. W przypadku, gdy kandydat nie stawi się na wyznaczoną godzinę spotkania 
kwalifikacyjnego, komisja podejmuje decyzję o wykluczeniu tego kandydata z dalszej 
procedury. 

§14.1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z 
kandydatami i weryfikacja informacji zawartych w dokumentach. 

2. Rozmowa kwalifikacyjna umożliwia także sprawdzenie stopnia wiedzy 
umiejętności kandydata . 

3. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja. 

4. W rozmowie kwalifikacyjnej członkowie komisj i oceniają wypowiedź kandydata 
w odniesieniu do: 

1) predyspozycji i um iejętności kandydata gwarantujących prawidłowe 

wykonanie powierzonych obowiązków, 
2) posiadanej wiedzy na temat ustroju Gminy, 
3) obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych 

poprzednio przez kandydata lub znajomość zakresu w odniesieniu do 
stanowiska, o które się kandydat ubiega obecnie, 

4) komunikatywności, dyspozycyj ności , kultury osobistej, zaangażowania. 

5. Każdy z członków komisji dokonuje oceny przydatności kandydatów z 
zastosowaniem punktacji. Kandydat może uzyskać od O do 1 O punktów. 

6. Komisja po rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem ustala punktację , wpisuje 
wynik w kartę punktową, o której mowa w§ 13 ust.5. 

§15. 1. Do testu kwalifikacyjnego dopuszczeni są kandydaci , którzy spełnili 
wymagania formalne, z zastrzeżeniem §12 ust.a. 

2. Pytania testowe wraz z kluczem odpowiedzi opracowuje komisja, określając 
każdorazowo zakres oraz jego formę . 

3. Test składa się z maksimum 15 pytań : zamkniętych , jednokrotnego wyboru lub 
otwartych z zakresu wiedzy merytorycznej dotyczącej zagadnień związanych z 
zadaniami realizowanymi na danym stanowisku oraz wiedzy ogólnej dotyczącej 
funkcjonowania administracji samorządowej. 

4. Za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. W przypadku 
braku odpowiedzi lub udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi kandydat otrzymuje 
O punktów. Kandydat może maksymalnie otrzymać 15 punktów. 



5. Komisja określa czas na rozwiązanie testu i bezpośrednio po jego zakończeniu 
ustala wyniki. Zestaw pytań wraz z odpowiedzią kandydata jest załącznikiem do 
protokołu . 

6. Wynik z testu wpisywany jest w kartę punktową, o której mowa w§ 13 ust.5. 

§16. 1. Zadania praktyczne mogą być stosowane do weryfikacji poziomu 
wymaganych, wymienionych w ogłoszeniu , umiejętności praktycznych. Należą do nich 
m.in.: sprawdziany umiejętności redagowania tekstów i pism urzędowych, sprawdziany 
stosowania przepisów prawa w praktyce, sprawdzenie umiejętności komputerowych 
itp. 

2. Zadania praktyczne każdorazowo opracowuje komisja ustalając kryteria oceny 
oraz czas na rozwiązanie . 

3. Za zadania praktyczne kandydaci mogą otrzymać od O do 1 O punktów, które 
komisja wpisuje w kartę punktową, o której mowa w§ 13 ust.5. 

§17. W toku przeprowadzonego naboru komisja wylania nie więcej niż pięciu 
najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w najwyższym 
stopniu spełniających wymagania dodatkowe, co znajduje odzwierciedlenie w 
uzyskanej przez nich punktacji. 

§ 18. PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU 

1. Z przeprowadzonego naboru kandydatów sekretarz komisji sporządza 
niezwłocznie protokół, według wzoru określonego w załączniku nr 7 do Regulaminu. 

2. Protokół z przeprowadzonego naboru podpisują wszyscy członkowie komisji. 

3. Komisja przedkłada Wójtowi protokół z przeprowadzonego naboru wraz z 
całością dokumentacji. 

4. Wójt dokonuje ostatecznego wyboru kandydata do zatrudnienia na wolne 
stanowisko urzędnicze . Przed podjęciem ostatecznej decyzji Wójt może przeprowadzić 
dodatkową rozmowę kwalifikacyjną. 

5. Wójt może nie dokonać wyboru żadnego z kandydatów 
przeprowadzenie kolejnego naboru. 

§ 19. INFORMACJA O WYNIKU NABORU 

polecić 

1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru 
upowszechniana jest przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie oraz 
opublikowana w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy. 

2. Elementy informacji o wyniku naboru określa ustawa. Wzór informacji stanowi 
załącznik nr 8 do Regulaminu. 



Rozdział 3 
Postanowienia końcowe 

§ 20. Dokumenty kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostają 
dołączone do jego akt osobowych. 

§ 21. Przed zawarciem umowy o pracę wyłoniony pracownik przedkłada 
pracownikowi ds. kadr zaświadczenie o niekaralności, które zostanie dołączone do 
jego akt osobowych oraz zostaje skierowany na wstępne badania lekarskie. 

§ 22. 1. Dokumenty kandydatów wymienionych w protokole, są przechowywane 
zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

2. Dokumenty kandydatów nie ujętych w protokole, są przechowywane przez 
okres 3 miesięcy od dnia ogłoszen ia informacji o wynikach naboru i w tym okresie 
mogą być odebrane w komórce do spraw kadrowych. Po upływie tego terminu 
dokumenty zostaną zniszczone przez powołaną do tego celu komisję , która z tej 
czynności sporządza protokół. 



WZÓR 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu naboru kandydatów na 
wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne 
kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie 
Gminy Regnów oraz na wolne stanowiska 
kierowników jednostek organizacyjnych 
Gminy Regnów 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO 
URZĘDNICZE 

Wójt Gminy Regnów 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
................................................................. 

(nazwa stanowiska pracy) 

w ............................................................ . 

I. Nazwa i adres jednostki: 

li. Nazwa stanowiska pracy: 

(nazwa jednostki) 

Ili. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: 
1. Wymagania niezbędne : 

2. Wymagania dodatkowe: 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

VI I. Wymagane dokumenty: 
1) Curriculum vitae, 
2) List motywacyjny, 
3) Kwestionariusz osobowy, wypełniony i podpisany przez kandydata*, 
4) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
5) Kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych; 

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wypis z KRS lub 
wydruk z CEIDG, 

6) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy 
kandydatem jest osoba niepełnosprawna, 

7) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści : ,,Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb tej rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 z późn. zm.) - w treści 
kwestionariusza osobowego. 

Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem, poprzez 
użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem" , opatrując je własnoręcznym 
czytelnym podpisem i datą. 
Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata. 
VIII. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej 
adnotacją: ,,Nabór na stanowisko ... ............. ... .... ... " bezpośredn io do 
Sekretariatu Urzędu Gminy w Regnowie lub za pośrednictwem operatora 



pocztowego na adres: Urząd Gminy w Regnowie, Regnów 95, 96-232 
Regnów w terminie do dnia ..... .................. do godz . .. . .. ...... .... ... ........ . 

W przypadku ofert przesłanych pocztą o dochowaniu terminu decyduje data 
doręczenia dokumentów aplikacyjnych do Urzędu , a nie data stempla 
operatora pocztowego. 
Oferty przesłane elektronicznie nie będą rozpatrywane. 
Oferty, które zostaną doręczone do Urzędu po wyżej określonym terminie 
nie będą rozpatrywane. 
Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone 
w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru w BIP. 
Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w 
komórce do spraw kadrowych . 

Kandydaci , którzy spełnią warunki formalne zostaną telefonicznie 
powiadomieni o miejscu i terminie przeprowadzenia kolejnej części 
postępowania rekrutacyjnego. Zostaną również poinformowani o metodach i 
technikach przyjętych do oceny kwalifikacji wymaganych na stanowisku 
pracy objętym naborem. 

Brak kontaktu telefonicznego z kandydatem w ciągu 5 dni roboczych od 
dnia następnego , po dniu w którym upłynął termin złożenia oferty, skutkuje 
wykluczeniem kandydata z dalszej procedury rekrutacyjnej. 

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia w 
oryginale zapytania o udzielenie informacji o osobie z KRK (zaświadczenie 
o niekaralności aktualne tj . wydane po dniu poinformowania kandydata o 
wyborze do zatrudnienia). 

*Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie 
internetowej BIP Urzędu Gminy Regnów www.bip.ugregnow.pl w 
zakładce „Oferty pracy". 

Regnów, dnia ....... .. .. . ... ... .................. ......... .. .. .. 

Zatwierdzono: 

(data i podpis Wójta Gminy) 



WZÓR 

(imię i nazwisko członka Komisji) 

Załącznik nr 2 
Do Regulaminu naboru kandydatów na 
Wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne 
Kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie 
Gminy Regnów oraz na wolne stanowiska 
kierowników jednostek organizacyjnych 
Gminy Regnów 

Regnów, dnia ..... .. ....... ..... ... ... .... . . 

OŚWIADCZENIE 

Dot. naboru na stanowisko ... .... ......... .. .... .... .. .. .. .. .. ... ... ........ .. .... .. ..... .. .... ... .... . . 

Ja niżej podpisana/y oświadczam , że: 

1) nie pozostaję w związku małżeńskim, nie jestem krewnym do drugiego stopnia 

ani powinowatym pierwszego stopnia, nie pozostaję również z kandydatami w 

takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do mojej bezstronności; 

2) zachowam w tajemnicy informacje dotyczące kandydatów ubiegających się o 

ww. stanowisko uzyskane w trakcie naboru. 

(podpis) 



WZÓR 

Załącznik nr 3 
do Regulaminu naboru kandydatów na 
wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne 
kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie 
Gminy Regnów oraz na wolne stanowiska 
kierowników jednostek organizacyjnych 
Gminy Regnów 

KWESTONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA 

STANOWISKO 
(NAZWA ZGODNIA Z 
OGŁOSZENIEM) 

I. INFORMACJE OSOBOWE 

IMIĘ I NAZWISKO 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA/ADRES DO 
KORESPONDENCJI 
TELEFON KONTAKTOWY 

E-MAIL 

OBYWATELSTWO 

li. WYKSZTAŁCENIE 

NAZWA SZKOŁY I/LUB STUDIÓW 
PODYPLOMOWYCH, DATA 
UKOŃCZENIA , SPECJALNOŚĆ, 
TYTUŁ NAUKOWY/ZAWODOWY 

Ili.KURSY I SZKOLENIA 

NAZWA KURSU (MIEJSCE, 
ORGANIZATOR, DATA 
UKOŃCZENIA) 

IV.UMIEJĘTNOSCI ZAWODOWE 
( samoocena, wpisanie odpowiedniej cyfry oznaczającej stopień opanowania danej umiejętności : O-nie 
znam, 1-minimalna, 2-podstawowa, 3-średnia , 4-dobra, 5-bardzo dobra) 
Zakres Nazwa Ocena 
Obsługa urządzeń 
biurowych 

Znajomość 
oprogramowania 
biurowego 



Znajomość języków 

obcych Uakie? w jakim 
stopniu?) 

V.PRZEBIEG DOTYCHCZASOWEGO ZATRUDNIENIA 
Lp. Nazwa pracodawcy stanowisko Okres Sposób 

zatrudnienia rozwiązania 
stosunku oracv 

OŚWIADCZENIA OBOWIĄZKOWE: 

1. Podane przeze mnie w/w dane są zgodne z prawdą. 

miejscowość/data czytelny podpis 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 z późn . zm.) 

miejscowość/data czytelny podpis 

3. Oświadcza , że nie byłem (-am) skazany (-a) prawomocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe. 

miejscowość/data czytelny podpis 

4. Oświadczam , że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych 

miejscowość/data czytelny podpis 

5. Oświadczam , że korzystam z pełn i praw publicznych 

m iejscowość/data czytelny podpis 



6. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż niemożność telefonicznego 
skontaktowania się ze mną w ciągu 3 dni roboczych od dnia następnego , po 
dniu w którym upłynął termin złożenia oferty będzie podstawą wykluczenia mnie 
z postępowania rekrutacyjnego. 

miejscowość/data czytelny podpis 

OŚWIADCZENIA NIEOBOWIĄZKOWE: 

Oświadczam , że zapoznałem/am się z regulaminem naboru kandydatów na wolne 
stanowiska urzędnicze , w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 
Regnów oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 
Regnów 

miejscowość/data czytelny podpis 



Załącznik nr 4 
do Regulaminu naboru kandydatów na 
wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne 
kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie 
Gminy Regnów oraz na wolne stanowiska 
kierowników jednostek organizacyjnych 
Gminy Regnów 

WZÓR 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 
NABÓR NA STANOWISKO ............................ . ..... . ........ . 

WDNIU .......................... .. .... . 

Nazwa stanowiska na które przeprowadzony jest nabór: ... .. . .. . ... ..... .. ............... . 

Komisja rekrutacyjna w składzie : 
1) Przewodniczący - .... .. ...... ... .. . ......... ... ... .. . . . 
2) Sekretarz - ... ... ... .... .. .... .. .. . ........ .. .... . ... ... . 
3) Członkowie - ....... .. ... ... .... ....... . .. .. .... ... ... . . . 

stwierdza, co następuje : 

1. Liczba złożonych ofert : 
szt. ... .... .... .. .. .. . ........ .. .. .. .. .. ... .... . . .... .. ..... ... . . 

2. Liczba złożonych ofert nie spełn iających warunków formalnych : 
szt. ... .... ..... .. . ... .. .. ... ... .. ....... ...... .. ....... .... ... . 

Przyczyny (np. brak dokumentu, podpisu , wykształcen ie itp.) ... ... .............. . .... . 
Kogo dotyczy - ... .......... .. .. . .... .. .. ... ... ..... .... . ... ...... .. .. ... .. ... ... ........ . .. . .. .. . . 

3. Liczba ofert spełniających wymagania formalne: 
szt. ... .... .. ... .... .. ..... . ... ....... ..... ... .......... .... ... . . 

LISTA KANDYDATÓW: 

Lp. Imię i nazwisko Wskazanie Miejsce zamieszkania w 
kandydatów rozumieniu przepisów KC 
niepełnosprawnych 

Podpisy Komisji: 

1 . Przewodniczący - ..... .. .. ... .. . ... .. .. ......... .. ..... ....... . 

2. Członek - .. . .. . ... .................................. .. ... ..... . .. . 

Sporządził : Sekretarz Komisji - ... ... .... .... . .... ... .. ... ..... . . 



WZÓR 

Załącznik nr 5 

do Regulaminu naboru kandydatów na 
wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne 
kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie 
Gminy Regnów oraz na wolne stanowiska 
kierowników jednostek organizacyjnych 
Gminy Regnów 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO 
ETAPU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Nazwa stanowiska na które przeprowadzony jest nabór: .. . ... .... ......... .... . .... .. .. .. . 

Lista ofert złożonych na stanowisko .. . .. . .. ......... . .... .. .. .... ..... .. . . 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE, 
ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU NABORU 

Lp. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania w 
rozumieniu przepisów KC 

Kandydaci , których nazwiska są na liście zostaną telefonicznie powiadomieni o miejscu 
i terminie przeprowadzenia kolejnej części postępowania rekrutacyjnego. 

Ocena kwalifikacji kandydatów z zastosowaniem .. . ......... .. ... .. ... ...... .... .. .. ..... . ..... . 
(np. rozmowy kwalifikacyjnej , testu - 15 pytań , zadań praktycznych) 

Brak kontaktu telefonicznego z kandydatem w ciągu 3 dni roboczych od dnia 
następnego, po dniu w którym upłynął termin złożenia oferty skutkuje wykluczeniem 
kandydata z dalszej procedury rekrutacyjnej . 

(podpis przewodniczącego komisji) 



WZÓR 

Załącznik nr 6 
do Regulaminu naboru kandydatów na 
wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne 
kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie 
Gminy Regnów oraz na wolne stanowiska 
kierowników jednostek organizacyjnych 
Gminy Regnów 

KARTA PUNKTOWA 
Określająca kryterium przydatności kandydata* 

Lp. Imię i nazwisko Ocena rozmowy Ocena Ocena z Razem 
kandydata kwalifikacyjnej punktowa z zadań punktów 

(od O do 10 pkt) testu praktycznych 
(od O do ......... (od O do 10 
- maks.15 okt) okt) 

* kryteria ustalane są przez Komisję 



WZÓR 

Załącznik nr 7 
do Regulaminu naboru kandydatów na 
wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne 
kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie 
Gminy Regnów oraz na wolne stanowiska 
kierowników jednostek organizacyjnych 
Gminy Regnów 

PROTOKÓŁ 
Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW 

Komisja w składzie: 
1) .... ... ... ...... ..... ......... .... .. ... ... ... - przewodniczący komisji 
2) .. .. .. .. .. .. ... .... .. ......... ............ ... - sekretarz komisji 
3) ... ... ..... . ..... . .. ........ .. .... .. ....... .. - członek komisji 

W dniu ..... ...................... .. ............ przeprowadziła otwarty i konkurencyjny nabór 
na wolne stanowisko ........... .. ... ... .. .... .. ..... . ......... .. ........... ... .. .... ...... .. ... ... ... .. . 

Liczba złożonych ofert - ... .... ... .. ... .. . ........... . 
Liczba ofert spełniających wymagania formalne - ... .... ..... .. . ... .. ....... ...... . 

Komisja ustaliła metodę i technikę naboru, która została przekazana kandydatom, 
zgodnie z Regulaminem naboru na stanowisko .......... .. ..... .. .. .. ........ .. .. ........ ... .. .. . 

Zastosowano następujące metody i techniki naboru: 
1) .... ... .... . ..... . ... ...... ... ...... .. . .. .. .. ... .. . .. . ... ... ... .. . 
2) ... .. .. .... .. .... .. .. ............ .. . .... .. .... .. .. . .. ... . ... ..... . 
3) ... ... ..... . .... ... ... .. ... .... .. .. ... . ..... . ...... ... .. .. .. ... .. . 

Zgodnie z ustaloną w/w procedurą przeprowadzono/przeprowadzony został 

(wpisujemy przebieg spotkania, jeżeli była rozmowa - wpisujemy pytania, jeżeli był 
test- informacja o punktach, czas rozwiązywania , zadania praktyczne - informacja o 
punktach, czas rozwiązywania itp.). 

Ocena kwalifikacji kandydatów, wyrażona punktami, została zapisana przez członków 
Komisji w karcie punktowej. Każdy z członków komisji oceniał samodzielnie kandydata 
w ..... . .. . .. .. ... ........ ...... ...... ... ... .... .. ........ . ....... .. .. . .... ... .... . .... ... ... .. ..... . .... .. ... . . 

(wpisać np. rozmowa kwalifikacyjna , zadania praktyczne) 

Członkowie komisji ustalili punktację dla poszczególnych kandydatów. 

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji Komisja przedkłada listę osób 
rekomendowanych do zatrudnienia, zawierającą nie więcej niż pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających niezbędne wymagania: 

Lista rekomendowanych kandydatów: 



Lp. Imię i nazwisko 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Podpis Przewodniczącego Komisji 

Podpisy członków Komisji: 

Protokół sporządził : sekretarz Komisji 

Załączniki do protokołu: 
- ogłoszenie o naborze, 

Wskazanie Miejsce 
kandydatów zamieszkania w 
niepełnosprawnych rozumieniu 

przepisów KC 

- zarządzenie Wójta Gminy Regnów w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, 
- oświadczenia członków Komisji , 
- Protokół z otwarcia ofert, 
- lista osób spełniających wymagania formalne, 
- notatka służbowa sekretarza komisji, 
- pytania i odpowiedzi kandydatów: testy, inne zadania pisemne, 
- karty punktowe, 
- informacja o naborze, 
- inne 

DECYZJA WÓJTA GMINY 

1. Dokonuję wyboru Pani/Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 
zatrudnienia w/w na stanowisko .... .. ...... ..................... .... ... .. ..... ............... . 

(data i podpis Wójta Gminy) 

2. Nie dokonuję wyboru kandydata do zatrudnienia 

(data i podpis Wójta Gminy) 

3. Polecam przeprowadzenie kolejnego naboru 

... ··· ·· · .................. ······· ········ ······ .. .. .... . 
(data i podpis Wójta Gminy) 

DECYZJA WÓJTA GMINY (w przypadku rezygnacji wybranego kandydata) 



., 

1 . Polecam wybór kandydata z listy .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. do 
zatrudnienia na stanowisko ..... .. .. .. .. .... ... . ...... ... ... .. . ... ... ... ..... ... ....... ...... . 

(data i podpis Wójta Gminy) 

2. Polecam przeprowadzenie kolejnego naboru 

(data i podpis Wójta Gminy) 



WZÓR 

WARIANT I 

Załącznik nr 8 
do Regulaminu naboru kandydatów na 
wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne 
kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie 
Gminy Regnów oraz na wolne stanowiska 
kierowników jednostek organizacyjnych 
Gminy Regnów 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 
NA STANOWISKO URZĘDNICZE 

(nazwa stanowiska pracy) 

w .... ...... .... . ... ....... ....... ... .... ... ..... . .... . 
(nazwa i adres jednostki) 

Wójt Gminy Regnów informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru, na 
wyżej wymienione stanowisko został/ła wybrany/na 

(i mię i nazwisko, zam.) 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

WARIANT il 

Wójt Gminy Regnów informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru, na 
wyżej wymienione stanowisko nie został/ła wybrany/na żaden kandydat i nabór na 
wolne stanowisko urzędnicze nie został rozstrzygnięty. 

Uzasadnienie: 

.... .. .. ... ........ ..... ..... . .. .... .. .. ... ..... ... .... ...... .. ...... .... ... .. .. . ....... ............. . .. . .. . ...... 

... ... .. . . .. ... ... .. . . . . ... .. . ... ... .. ... . .. .... .. . ···· ·· ··· .. ... .. .. .... .. .. . .... .. ... ... ···· ·· ... .. ......... ... . 

Regnów, dnia .......... .......... .. .. 
(podpis Wójta Gminy) 


