
Załącznik do Zarządzenia Wójta
Gminy Murów Nr Or 0152-2/09
z dnia 27.02.2009r.

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA
URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W MUROWIE

 I NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH 
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Rozdział I
Przepisy wstępne

§ 1

1. Nabór  na  wolne  stanowiska  urzędnicze,  w  tym  kierownicze  stanowiska  urzędnicze  
w Urzędzie Gminy w Murowie i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny. 

2. Wolnym stanowiskiem urzędniczym,  w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem jest 
stanowisko na które zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia nie został 
przeniesiony  inny  pracownik  samorządowy  zatrudniony  na  stanowisku  urzędniczym,  
w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym , posiadający kwalifikacje wymagane 
na  danym stanowisku  lub  nie  został  przeprowadzony  nabór  albo  na  którym pomimo 
przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.

3. Celem regulaminu jest  zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk urzędniczych  
i weryfikacja kandydatów do pracy w oparciu o kryterium fachowości oraz pozyskanie 
najlepszych pracowników na wolne stanowiska.

4. Kierownicze stanowiska urzędnicze i  stanowiska urzędnicze w rozumieniu niniejszego 
regulaminu  oznaczają  stanowiska  określone  w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów,  na 
których zatrudnienie następuje na podstawie umowy o pracę.

5. Niniejszego regulaminu nie stosuje się w przypadku:
1) przeniesienia  pracownika  na  inne  stanowisko  urzędnicze  w  ramach  Urzędu,  

z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i pracowników obsługi,
2) pracowników zatrudnionych w ramach awansu wewnętrznego,
3) przeniesienia  pracownika  samorządowego  zatrudnionego  w  innej  samorządowej 

jednostce organizacyjnej na podstawie porozumienia pracodawców,
4) zatrudnienia  pracownika  na  zastępstwo,   w  związku  z  usprawiedliwioną 

nieobecnością pracownika samorządowego,
5) stanowisk pomocniczych i obsługi.

6. Niniejszy  regulamin  ma  zastosowanie  do  naboru  na  wolne  stanowiska  kierowników 
gminnych  jednostek  organizacyjnych,  których  status  prawny  nie  jest  określony  
w odrębnych przepisach.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest  mowa o:
1) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Murowie,
2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Murów,
3) Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Murów,



4) Kandydatach – należy przez to rozumieć kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze,  w 
tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Murowie oraz kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych,

5) Regulaminie  –  należy  przez  to  rozumieć  Regulamin  naboru  pracowników  na  wolne 
stanowiska  urzędnicze  i  na  wolne  stanowiska  kierowników  gminnych  jednostek 
organizacyjnych.

Rozdział II
Przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

§ 3

1. Decyzję  o  rozpoczęciu  procedury  rekrutacyjnej  podejmuje  Wójt  Gminy  Murów  na 
podstawie  wniosku  o  zatrudnienie  nowego  pracownika  złożonego  przez  Sekretarza 
Gminy.

2. Wzór wniosku o zatrudnienie  nowego pracownika stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.

§ 4

1. Sekretarz Gminy przygotowuje do zatwierdzenia przez Wójta Gminy „Opis stanowiska 
pracy” na wakujące miejsce pracy oraz wymagania wobec kandydata.

2. Na podstawie przedstawionego wniosku analizowana jest możliwość prawna zatrudnienia 
pracownika na wolne stanowisko pracy bez uruchamiania procedury naboru, w sytuacjach 
o których mowa w § 1 ust. 5.

3. W przypadku podjęcia przez Wójta decyzji  o obsadzeniu stanowiska bez prowadzenia 
naboru, dalsze zapisy regulaminu nie mają zastosowania.

4. Po wykluczeniu możliwości obsadzenia stanowiska bez przeprowadzenia naboru, Wójt 
podejmuje decyzję – zgodę na rozpoczęcie procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział III
Etapy naboru

§ 5

Procedura naboru obejmuje następujące etapy:
1) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze,
2) składanie dokumentów aplikacyjnych,
3) powołanie Komisji Rekrutacyjnej,
4) wstępna selekcja kandydatów  na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych,
5) selekcja końcowa - rozmowa kwalifikacyjna,
6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze,
7) podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę,
8) ogłoszenie wyników naboru.



Rozdział IV
Komisja Rekrutacyjna

§ 6

1. W  celu  przeprowadzenia  czynności  związanych  z  naborem  na  wolne  stanowisko 
urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze i kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych , powoływana jest Komisja Rekrutacyjna.

2. Komisję Rekrutacyjną powołuje każdorazowo Wójt w drodze odrębnego zarządzenia.
3. W skład Komisji wchodzą:

1) Wójt Gminy Murów – przewodniczący komisji,
2) Zastępca Wójta Gminy,
3) Sekretarz Gminy,
4) Skarbnik Gminy,

4. Wójt może powołać w skład Komisji,  o której  mowa w ust.  3 dodatkowo inne osoby 
posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne mające znaczenie dla  właściwej 
oceny kandydata.

5. Prace  Komisji  są  prowadzone,  jeżeli  w posiedzeniu  bierze  udział  co  najmniej  2/3  jej 
składu.

6. Pracami Komisji kieruje przewodniczący.
7. W skład Komisji nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo 

powinowatym  do  drugiego  stopnia  włącznie  osoby,  której  dotyczy  postępowanie 
konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym albo faktycznym, że 
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 

8. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział V
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

§ 7

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko powinno zawierać w szczególności:
1) nazwę  i adres Urzędu,
2) określenie stanowiska urzędniczego, na które przeprowadza się nabór,
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, ze wskazaniem które 

z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
5) wskazanie wymaganych dokumentów,
6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

2. Wzór ogłoszenia o naborze stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 8

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko umieszcza się  obligatoryjnie  w Biuletynie 
Informacji  Publicznej  Urzędu Gminy w Murowie pod adresem  www.bip.murow.pl,  na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, a w przypadku prowadzenia naboru na stanowisko 
kierownika jednostki organizacyjnej gminy, również na tablicy ogłoszeń w tej jednostce.

2. Dopuszcza  się umieszczenie ogłoszenia  dodatkowo w innych miejscach np.  w prasie 
lokalnej, urzędach pracy.

http://www.bip.murow.pl/


3. Termin  do  składania  dokumentów  określony  w  ogłoszeniu  o  naborze  nie  może  być 
krótszy  niż  10  dni  od  dnia  opublikowania  tego  ogłoszenia  w  Biuletynie  Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy w Murowie.

Rozdział VI
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 9

1. Po umieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Informacji  Publicznej i  na tablicy ogłoszeń  
w  Urzędzie  Gminy  w  okresie  oznaczonym  w  ogłoszeniu  następuje  przyjmowanie 
dokumentów  aplikacyjnych  od  kandydatów  zainteresowanych  pracą  na  wolnym 
stanowisku urzędniczym. 

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum Vita – z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
6) kserokopie  dokumentów  poświadczających  znajomość  języka  polskiego  (dotyczy 

obywateli  Unii  Europejskiej  oraz  obywateli  innych  państw,  którym na  podstawie 
umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo 
zatrudnienia  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej)  –  zgodnie  z  art.  11  ust.  2 
ustawy o pracownikach samorządowych.

7) oświadczenie kandydata o pełnej  zdolności  do czynności prawnych i  korzystaniu  
z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) inne dokumenty określone w ogłoszeniu.

§ 10

1. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się  o  zatrudnienie  mogą być 
przyjmowane  tylko  po  ukazaniu  się  ogłoszenia  o  organizowanym  naborze  na  wolne 
stanowisko i tylko w formie pisemnej.

2. Nie  ma  możliwości  przyjmowania  dokumentów  aplikacyjnych  drogą  elektroniczną,  
z  wyjątkiem  dokumentów  opatrzonych  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym 
weryfikowanym za  pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu  (zgodnie  z  ustawą  
o podpisie elektronicznym).

3. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.
4. Dokumenty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie są rozpatrywane.

Rozdział VII
Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych

§ 11

1. Analizy dokumentów  dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
2. Wstępną selekcję kandydatów – analizę dokumentów aplikacyjnych dokonuje Komisja 

Rekrutacyjna po upływie terminu do złożenia dokumentów.



3. Analiza dokumentów polega na sprawdzeniu czy oferta zawiera wszystkie dokumenty 
określone  w ogłoszeniu oraz porównaniu danych zawartych w złożonych dokumentach 
z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4. Wynikiem  analizy  dokumentów  jest  wstępne  określenie  przydatności  kandydata  na 
wolnym stanowisku oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu 
rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 12

1. Komisja odrzuca kandydatury niespełniające warunków formalnych. Kandydaci nie biorą 
udziału w dalszym postępowaniu.

2. Kandydaci,  którzy  zostali  dopuszczeni  do  dalszego  etapu  naboru  powiadamiani  są 
telefonicznie  lub na piśmie o terminie  przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej,  nie 
później niż w przeddzień posiedzenia Komisji.

Rozdział VIII
Selekcja końcowa -  rozmowa kwalifikacyjna 

§ 13

1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem 
i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwala również zbadać:
1) predyspozycje  i  umiejętności  kandydata  gwarantujące  prawidłowe  wykonywanie 

powierzonych obowiązków,
2) posiadaną wiedzę,
3) obowiązki  i  zakres  odpowiedzialności  na  stanowiskach  zajmowanych  poprzednio 

przez kandydata,
4) osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy,
5) cele zawodowe kandydata.

3. Przy ocenie kandydata stosuje się system klasyfikacji punktowej.
4. Każdy z członków Komisji wypełnia Formularz oceny kandydata, przyznając od 0 do 10 

punktów w każdym zakresie tematycznym wyszczególnionym w Formularzu.
Formularz oceny kandydata stanowi załącznik Nr 3 do mniejszego regulaminu.

5. Wynikiem ostatecznym jest średnia z przyznanej ilości punktów przez poszczególnych 
członków komisji.

Rozdział IX
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru

 
§ 14

1. Po  przeprowadzonej  rozmowie  kwalifikacyjnej  oraz  końcowej  analizie  dokumentów, 
Komisja  Rekrutacyjna  ustala  wynik  naboru,  wskazując  kandydata  który  uzyskał 
największą ilość punktów. 

2. Z przeprowadzonego przez Komisję postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokół, 
który podpisują wszyscy członkowie Komisji, obecni na posiedzeniu.

3. Protokół o którym mowa w ust. 2 zawiera w szczególności:
1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór,
2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania 

formalne,



3) skład Komisji przeprowadzającej nabór,
4) liczbę  kandydatów  oraz  imiona,  nazwiska  i  adresy  nie  więcej  niż  5  najlepszych 

kandydatów, uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych  
w ogłoszeniu o naborze,

5) informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru,
6) uzasadnienie dokonanego wyboru.

4. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 4 do ninejszego regulaminu.

§ 15

Komisja nie dokonuje wyłonienia kandydata, jeżeli:
1) żaden z kandydatów nie spełnił warunków zawartych w ogłoszeniu o naborze,
2) mimo spełnienia warunków określonych w  ogłoszeniu o naborze, w trakcie rozmowy 

kwalifikacyjnej  stwierdzono,  iż  poziom umiejętności,  doświadczenia  zawodowego  lub 
określonych  predyspozycji  jest  niewystarczający,  gdyż  nie  gwarantuje  skutecznego 
wykonywania obowiązków na stanowisku na który prowadzony jest nabór.

Rozdział X
Podjęcie decyzji o zatrudnieniu

§ 16

1. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu wybranego przez Komisję kandydata podejmuje Wójt 
Gminy Murów.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 nie podlega trybowi odwoławczemu.

Rozdział XI
Ogłoszenie wyników naboru

§ 17

1. Informację  o  wynikach  naboru  upowszechnia  się  w  terminie  14  dni  od  zakończenia 
procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń  
w Urzędzie Gminy w Murowie przez okres conajmniej 3 miesięcy.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:
1) nazwę i adres jednostki,
2) określenie stanowiska urzędniczego,
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego,
4) uzasadnienie dokonania wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego 

kandydata.
3. Wzory informacji o wynikach  naboru stanowią załączniki Nr 5 i Nr 6 do niniejszego 

regulaminu.
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 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.



Rozdział XII
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 18

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

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikowały się do kolejnego 
etapu  i  zostały  umieszczone  w  protokole,  będą  przechowywane  zgodnie  z  instrukcją 
kancelaryjną.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób podlegają zwrotowi.

Rozdział XIII
Postanowienia końcowe

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)


