
Zarządzenie  Nr 10/2014 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku 

z dnia 20 czerwca 2014 roku 

 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym 

kierownicze stanowiska urzędnicze Ośrodku Pomocy Społecznej w  Nisku. 

 

                      Na podstawie  § 9  ust.1 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku 

wprowadzonego Uchwałą Nr  XVII/150/11  Rady  Miejskiej  w  Nisku  z dnia 29 grudnia 

2011 roku w związku z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 

samorządowych ( Dz.U. z 2008r. Nr 223 , poz. 1458  z późn. zm. ) zarządzam: 

 

 

 

 

         § 1 .Wprowadzam Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym 

kierownicze stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku,  stanowiący  

załącznik  do Zarządzenia. 

 

                                                              

        § 2 . Traci moc Zarządzenie Nr 12/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej                

w Nisku z dnia 8 grudnia  2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne 

stanowiska  urzędnicze   w   tym kierownicze  stanowiska  urzędnicze w Ośrodku  Pomocy  

Społecznej w Nisku. 

 

      

        § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2014 roku. 

 

 

 

 

                                                                                            Kierownik 

                                                                     Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku 

                                                                                         Elżbieta Tłusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2014  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nisku z dnia 20 czerwca  2014 roku 

 

 

        REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE  

                       W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE  

                            W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NISKU 

 

                   

 

§ 1 

1.Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych     

w  tym  na  kierowniczych  stanowiskach  urzędniczych  w   Ośrodku  Pomocy Społecznej                    

w Nisku, w oparciu o wolny i konkurencyjny nabór. 

2.Zatrudnienie , o którym mowa w ust.1 następuje na podstawie umowy o pracę. 

3.Postanowienia niniejszego regulaminu nie obejmują : 

1) pracowników zatrudnianych na stanowiskach  pomocniczych i obsługi, 

2) pracowników jednostki  zatrudnianych w wyniku awansu zawodowego , lub przeniesienia 

wewnętrznego, 

3) pracowników zatrudnianych na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością 

pracownika samorządowego ( w przypadku zwolnień chorobowych, urlopów macierzyńskich, 

rodzicielskich , urlopów wychowawczych, urlopów bezpłatnych  oraz przypadków losowych)  

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o : 

1) ustawie o pracownikach samorządowych – rozumie się przez to ustawę z dnia                           

21 listopada 2008r. o pracownikach  samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z póź zm.) 

2) Ośrodku – rozumie się przez to Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku, 

3) Kierowniku Ośrodka –   rozumie  się  przez to  Kierownika  Ośrodka  Pomocy      

Społecznej w Nisku ,  

4) Biuletynie – rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej, o którym mowa                       

w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112,          

poz. 1198, z późn zm.) 

5) wolnym stanowisku urzędniczym , w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym                          

- rozumie się przez to stanowisko na które zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach   

samorządowych  albo  w drodze porozumienia , nie został przeniesiony  pracownik     

samorządowy   zatrudniony  na  stanowisku  urzędniczym ,  w  tym  kierowniczym 

stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub  nie  

został  przeprowadzony  na  to  stanowisko  nabór,   albo na  którym  mimo        

przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.                                                 

 

 

 

§ 2 

 

1.Nabór na wolne stanowiska urzędnicze odbywa się w ramach procedury rekrutacyjnej . 

2.Decyzję  o  rozpoczęciu  procedury rekrutacyjnej  podejmuje Kierownik Ośrodka w oparciu  

o informacje przekazane przez Stanowisko ds. pracowniczych i organizacyjnych                           

lub Kierownika Sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.  

3.Stanowisko ds. pracowniczych sporządza i przedkłada do akceptacji Kierownikowi Ośrodka 

projekt opisu wakującego stanowiska pracy, objętego procedurą rekrutacyjną. Wzór opisu 

stanowiska pracy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka. 

   

                                   



§ 3 

 

 Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów : 

1)  podjęcia przez Kierownika Ośrodka  decyzji w sprawie rozpoczęcia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze, 

2)  powołania Komisji Rekrutacyjnej, 

3)  przygotowania i publikacji ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko, 

4)  przyjmowania dokumentów aplikacyjnych, 

5)  wstępnej oceny złożonej dokumentacji aplikacyjnej i  selekcji kandydatów, 

6) sporządzenia listy kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne, 

7) postępowania sprawdzającego i selekcji końcowej, 

8) podjęcia decyzji przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku  o nawiązaniu 

stosunku pracy z wyłonionym kandydatem, 

9) sporządzenia protokołu z przeprowadzonego naboru, 

10) ogłoszenia wyników naboru. 

 

 

                                                                         § 4  

 

1.Komisję Rekrutacyjną wraz ze wskazaniem pełnionych w niej funkcji powołuje Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w drodze Zarządzenia. 

2.W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą : 

1) pracownicy Ośrodka zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych , posiadający niezbędną        

wiedzę lub doświadczenie oraz kwalifikacje przydatne w procesie przeprowadzania        

naboru, 

 2) pracownik  zatrudniony  na  stanowisku  ds.  pracowniczych  i  organizacyjnych  jako        

sekretarz Komisji, 

3) w pracach komisji nie może uczestniczyć 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 lub faktycznym , że może 

to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, 

4) osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu naboru, nie mogą przystąpić        

do tego naboru, 

3.Komisja pracuje w składzie przynajmniej 3-osobowym, w tym przewodniczący Komisji.              

4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 

 

 

§ 5 

 

1.Ogłoszenie o przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze              

stanowisko urzędnicze  umieszcza się na  Stronie Biuletynu Informacji Publicznej  i na tablicy  

ogłoszeń w Ośrodku Pomocy  Społecznej w Nisku. 

2.Strona Biuletynu powinna być przygotowana tak by w sposób nie nastręczający trudności   

można było znaleźć wszystkie podlegające publikacji informacje dotyczące procedury   

rekrutacyjnej na określone stanowisko. 

3.Informacje umieszczone w Biuletynie , winny być tam publikowane do czasu zakończenia    

procedury rekrutacyjnej. 

.   

 

 



 

§ 6 

 

1.Celem ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze jest przekazanie w sposób  

jasny i przystępny informacji dotyczących naboru .Ogłoszenie powinno stanowić kompletny   

zbiór informacji o naborze.  

2.Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu, o którym mowa  w   §7 ust.1 innych informacji  

się nie udziela. 

 

 

§ 7 

1.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze zawiera :  

1)  nazwę i adres jednostki, 

2)  określenie stanowiska urzędniczego , na które przeprowadza się nabór,                                     

3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego 

stanowiska , ze wskazaniem , które z nich są niezbędne , a które dodatkowe. Wymienione        

wymagania określa się w następujący sposób : 

-wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku,                              

-wymagania dodatkowe, to pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie 

zadań na danym stanowisku,  

4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym ,  

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   oraz   zatrudnianiu   osób   niepełnosprawnych , wynosi                         

co najmniej 6%, 

7) wskazanie wymaganych dokumentów , 

8) określenie terminu i miejsca składania dokumentów. 

2.Upowszechniając informację o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych   

stanowiskach urzędniczych, należy wskazać stanowiska, o które poza obywatelami polskimi   

mogą  ubiegać  się  obywatele  Unii  Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na    

podstawie  umów  międzynarodowych  lub  przepisów  prawa  wspólnotowego  przysługuje 

prawo do zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

3.Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż    

10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy społecznej w Nisku.                                                           

4.Termin składania dokumentów , z uwzględnieniem zasady wyrażonej w ust.3, określa    

każdorazowo Kierownik Ośrodka. Wskazuje on daty rozpoczęcia i zakończenia 

przyjmowania  dokumentów. 

5.Przy obliczaniu terminu, dnia wprowadzenia informacji do Biuletynu się nie uwzględnia. 

 

 

§ 8 

 

1.Po opublikowaniu ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy    

ogłoszeń  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Nisku  następuje  przyjmowanie  dokumentów    

aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym,    

w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku.                                                           

2.Kandydaci na wolne stanowiska urzędnicze są zobowiązani złożyć następujące dokumenty   

   aplikacyjne: 



1) list motywacyjny , 

2)życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, 

3)kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się                                                

o zatrudnienie,  

4)kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za 

zgodność z  oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, 

5)podpisane pisemne oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy 

na proponowanym  stanowisku, 

6)kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) 

potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

7)podpisane pisemne oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

8)  podpisane  pisemne   oświadczenie   o   pełnej   zdolności   do   czynności   prawnych ,            

i  korzystaniu  w  pełni  z  praw  publicznych.         

9) inne dokumenty potwierdzające  posiadane kwalifikacje i umiejętności, 

10) w przypadku dopuszczenia do ubiegania się o stanowisko urzędnicze , obywateli Unii     

Europejskiej  oraz  obywateli  innych  państw,  którym  na   podstawie   umów   

międzynarodowych lub innych przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do  

podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , dokumenty   potwierdzający 

znajomość języka polskiego, o którym mowa w przepisach ustawy o pracownikach 

samorządowych, 

11) w przypadku stosowania w ogłoszonym konkursie art. 13a ust.2 ustawy pracownikach 

samorządowych ( jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnienia ,  o  którym  mowa                  

w  art. 13a ust.2  ustawy  o  pracownikach  samorządowych)  kopia dokumentu 

potwierdzającego niepełnosprawność , poświadczona za zgodność, 

12) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych               

zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie  z  ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z  2002r. Nr 101 poz. 926                   

z p.zm.),  

13) inne wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze.      

3. 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. 

4. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem, o którym mowa w § 3   

pkt. 3. 

 

§ 9 

 

1.Konkurs na stanowisko urzędnicze , w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze 

przeprowadza się w dwóch etapach: 

1) w pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych  

pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu 

konkursu, 

2) w drugim etapie Komisja przeprowadza postępowanie sprawdzające i dokonuje końcowej 

selekcji  kandydatów , która może składać się z : 

a) rozmowy kwalifikacyjnej, 

b) testu kwalifikacyjnego. 

2.Postępowanie sprawdzające i końcowa  selekcja kandydatów  obligatoryjnie prowadzona 

jest w formie rozmowy  kwalifikacyjnej. 



 

§ 10 

 

 

1.Wstępna ocena i analiza formalna dokumentów aplikacyjnych polega na zapoznaniu się 

przez Komisję Rekrutacyjną z aplikacją nadesłaną przez kandydata. Celem analizy jest 

porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi                        

w ogłoszeniu . 

2.Warunkiem udziału kandydata w dalszym postępowaniu konkursowym jest spełnianie   

wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze ( oceniane metodą spełnia/nie    

spełnia). 

3.W   wyniku   dokonania  analizy   formalnej   złożonych   dokumentów   aplikacyjnych,  

sporządzona  zostaje w porządku  alfabetycznym  lista  kandydatów  dopuszczonych do II 

etapu  konkursu  zawierająca  imiona  i  nazwiska  kandydatów  oraz  ich  miejsca  

zamieszkania w rozumieniu  przepisów Kodeksu cywilnego.    

4.Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu konkursu zostają pisemnie powiadomieni                       

o terminie i miejscu jego rozpoczęcia. 

5.Kandydaci  nie  zakwalifikowani  do  drugiego  etapu  konkursu  zostają  o  tym fakcie 

powiadomieni w formie pisemnej.    

                                                             

§ 11 

 

1.Test kwalifikacyjny opracowuje Komisja Rekrutacyjna.  

2.Celem testu  kwalifikacyjnego  jest  sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata    

niezbędnych do wykonywania określonej pracy na wolnym stanowisku.  

3.Każde pytanie w teście ma określoną skalę punktową za odpowiedź poprawną. 

 

 

 

§ 12 

 

1.Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem               

i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji oraz możliwość oceny :                                            

1) predyspozycji , wiedzy i umiejętności kandydata  gwarantujących prawidłowe        

wykonywanie zadań , w szczególności  w sytuacji gdy nie jest przeprowadzany test        

kwalifikacyjny, 

2) posiadanej wiedzy na temat działalności i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej        

w Nisku,  

3) celów zawodowych kandydata. 

2.W czasie rozmowy kwalifikacyjnej członkowie Komisji zadają wszystkim kandydatom 

podobne pytania , w celu uzyskania porównywalnych odpowiedzi. 

3.Ocena kandydatów dokonywana jest po zakończeniu rozmowy i prowadzona jest metodą    

punktową w skali od 1- do 5. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy   

kwalifikacyjnej przyznaje kandydatowi punkty, przy czym 1 punkt oznacza brak   kwalifikacji 

do zatrudnienia , a 5 punktów oznacza pełną przydatność.  

4.Indywidualne wyniki oceny kandydatów po rozmowie kwalifikacyjnej członkowie Komisji     

Rekrutacyjnej sporządzają na karcie oceny kandydata. 

 

 

 



§ 13 

 

1.Po przeprowadzeniu II etapu konkursu Komisja Rekrutacyjna dokonuje wyłonienia nie 

więcej niż pięciu najlepszych kandydatów , spełniających wymagania niezbędne jednocześnie                    

w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, oraz którzy uzyskali łącznie  

największą liczbę punktów z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej, a następnie  

przedstawia ich  kandydatury Kierownikowi Ośrodka Pomocy  Społecznej w Nisku.  

2.Jeżeli w Ośrodku 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 , z wyłączeniem kierowniczych  stanowisk  

urzędniczych ,   przysługuje  osobie  niepełnosprawnej , o ile znajduje się w gronie osób,                 

o których mowa  w ust.1 . 

3.Decyzję o zatrudnieniu wybranego kandydata podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nisku.  

4. Komisja nie dokonuje wyłonienia kandydata , jeśli : 

1)  żaden z kandydatów nie spełnił warunków zawartych w ogłoszeniu o naborze, 

2) mimo spełnienia warunków zawartych w ogłoszeniu o naborze , w trakcie postępowania 

rekrutacyjnego stwierdzono iż poziom preferowanych kwalifikacji , umiejętności,         

doświadczenia zawodowego lub określonych predyspozycji jest niewystarczający, gdyż          

nie gwarantuje skutecznego wykonywania obowiązków na stanowisku.  

5.Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest 

przedłożyć zaświadczenie o niekaralności. 

 

 

§ 14 

 

1.Z przeprowadzonego naboru Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej  sporządza protokół, który 

podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu   zawierający  :    

1) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów biorących udział 

w rekrutacji , oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem 

kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się przepis art. 13a 

ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, przedstawianych Kierownikowi Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nisku,  

2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania 

formalne,  

3) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,  

4) uzasadnienie dokonanego wyboru,  

5) skład Komisji przeprowadzającej nabór.  

2.Załącznikami do protokołu są : 

1) ogłoszenie o naborze, 

2) protokół z oceny i analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych, zawierający          

listę  kandydatów spełniających wymogi formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze,  

dopuszczonych do II etapu  konkursu,  zawierająca  imiona  i  nazwiska kandydatów  oraz  ich  

miejsca zamieszkania w rozumieniu  przepisów Kodeksu cywilnego,    

 3) sprawdzone testy kwalifikacyjne  podpisane  przez wszystkich członków Komisji            

Rekrutacyjnej,   

4) karty oceny kandydata zawierające indywidualne wyniki oceny kandydatów po rozmowie 

kwalifikacyjnej.                      



 

§ 15 

 

1.Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o jego wynikach umieszczana jest    

na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku oraz publikowana w Biuletynie   

Informacji  Publicznej przez  okres co najmniej 3 miesięcy. 

2.Informacja , o której mowa w ust. 1 zawiera: 

1) nazwę i adres jednostki,  

2) określenie stanowiska,  

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu       

przepisów Kodeksu cywilnego,  

4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na 

stanowisko.  

3.Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia  nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze   

naboru ,  zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe 

jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród kandydatów wymienionych 

protokole tego naboru. Przepisy ust. 1 i 2  oraz  § 13 ust.2   stosuje się odpowiednio.     

4.Informacje o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru , stanowią informację publiczną   

w  zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym           

w ogłoszeniu o naborze. 

 

 

§ 16 

 

1.Dokumenty aplikacyjne kandydata , który zostanie wyłoniony w drodze konkursu,                         

i z którym została zawarta umowa o pracę  dołącza się  do jego akt osobowych. 

2.Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób , które zostały wymienione w protokole, o którym   

 mowa w§ 14 , będą przechowywane zgodnie  z instrukcją kancelaryjną. 

3.Dokumenty aplikacyjne kandydatów , którzy nie zostali  ujęci  w protokole, o którym mowa  

w § 14   będą odbierane osobiście przez kandydatów , lub też zostaną im odesłane listem    

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

 

 

 

 

 

Załączniki : 

1) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, 

2) protokół z oceny i analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych, 

3) karta oceny kandydata 

4) protokół z przeprowadzonego naboru 

5) informacja o wyniku naboru – pozytywna  

6) informacja o wyniku naboru – negatywna 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                        Załącznik nr 1 
                                                         OGŁOSZENIE O NABORZE   

NA WOLNE   STANOWISKO URZĘDNICZE/KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nisku ogłasza nabór na  wolne  stanowisko 

pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku ul. 3-go Maja 10 37-400 Nisko 

 

 

1. Stanowisko pracy: …………………………. 

 
2. Niezbędne wymagania od kandydata: 

1) …………………………………………………. 

2)…………………………………………………. 

3)………………………………………………….. 

 

3. Dodatkowe wymagania od kandydata: 

1) …………………………………………………. 

2)…………………………………………………. 

3)………………………………………………….. 

 

4. Zadania wykonywane na stanowisku:  
1) …………………………………………………. 

2)…………………………………………………. 

3)………………………………………………….. 

 

 

5. Warunki pracy na stanowisku: 

1) …………………………………………………. 

2)…………………………………………………. 

3)………………………………………………….. 

              

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : 

 

7. Wymagane dokumenty: 

1) ………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………. 

3)…………………………………………………………. 

 

8.Informacja o stosowaniu art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych. 

9. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany   

   jest do przedłożenia zaświadczenie o niekaralności. 

10. Miejsce i termin złożenia dokumentów : 

1) ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nisku w sekretariacie (parter budynku) lub pocztą na adres – 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku ul. 3-go Maja 10 37-400 Nisko  w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy  …………………….                 



w Ośrodku Pomocy społecznej w Nisku  ”  w terminie do dnia …………………. ,                  

do godziny………………. 

2) oferty, które wpłyną do Ośrodka  po tym terminie nie będą rozpatrywane, 

3) dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu ………………………………. ,  

4) kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu  

zostaną o tym powiadomieni listownie wraz z podaniem terminu testu/rozmowy 

kwalifikacyjnej, 

5) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej pod adresem ………………………oraz na tablicy 

informacyjnej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku  przy  ul.3-go Maja 10 37-400 

Nisko. 

 

 

Nisko, dnia…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Załącznik nr 2  

            Protokół z dnia ……………………z oceny i analizy formalnej złożonych 

dokumentów aplikacyjnych w naborze na wolne stanowisko urzędnicze 

……………………………………………………….w Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. 

 

W dniu …………………………………………..……….Komisja Rekrutacyjna w składzie : 

1……………………………………………. 

2……………………………………………. 

3……………………………………………. 

dokonała analizy dokumentów złożonych przez kandydatów w związku z ogłoszeniem 

Kierownika Ośrodka pomocy Społecznej w Nisku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 

tj……………………………………………………………………………………………….. 

 

Termin składania ofert upłynął zgodnie z ogłoszeniem o naborze w dniu …………………… 

 

Do komisji wpłynęło………………..…..ofert aplikacyjnych od następujących kandydatów: 

 

1. Oferta  nr  ………………………………………..…………………………………. 

2. Oferta   nr……………………………………………………………………………  

 

Po dokonaniu analizy wszystkich ofert , członkowie Komisji Rekrutacyjnej zakwalifikowali 

do II etapu naboru oferty, które spełniły wymagania formalne wynikające z ogłoszenia. 

 

- ofertę nr ………………………………………………………………………………. 

- ofertę nr ………………………………………………………………………………… 

 

Protokołował : 

 

……………………………………………….  

                  Podpis protokolanta 

 

 

Imię i nazwisko członka komisji rekrutacyjnej                   podpis: 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

W załączeniu : lista kandydatów spełniających wymagania formalne. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA KANDYDATÓW 

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 

 

 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………. 

(nazwa stanowiska) 

 

W wyniku wstępnej oceny i selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji 

zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone 

ogłoszeniu o naborze : 

 

Lp.         Imię i nazwisko                                        Miejsce zamieszkania  

 

1            ………………………………               …………………………………… 

2            ………………………………               ……………………………………. 

3            ………………………………               ……………………………………. 

4           ……………………………….               ……………………………………. 

5.          ……………………………….               ……………………………………. 

 

 

 

 

 Imię i nazwisko członka komisji rekrutacyjnej                   podpis: 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                       Załącznik nr 3 

                                    KARTA  OCENY  KANDYDATA 

 

 

            

Kandydat …………………………………………adres zamieszkania ………………….……. 

                             ( imię i nazwisko ) 

 

 

 

 

Lp Imię i nazwisko członka 

Komisji Rekrutacyjnej 

Ilość przyznanych punktów                                

po przeprowadzeniu  rozmowy 

kwalifikacyjnej 

z kandydatem w dniu …………. 

Podpis członka 

Komisji 

Rekrutacyjnej  

1 

 

   

2 

 

   

3 

 

   

                                                                  Suma uzyskanych punktów : 

 

 

 

 

Skala ocen od 1  do 5  ( 1 – najniższa , 5 najwyższa) 

 

 

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

                                                                 Data i podpis Sekretarza  Komisji Rekrutacyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                         Załącznik nr 4 

 

             Protokół z przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów  

na wolne stanowisko urzędnicze/kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy 

Społecznej  w Nisku 

 

 

Nazwa stanowiska pracy :…………………………………………………………………… 

 

Do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów została powołana Komisja Rekrutacyjna  

w następującym składzie : 

1. Przewodniczący Komisji …………………………….      ……………………………… 

                                                Imię i nazwisko                                       Stanowisko 

 

2.Członek Komisji            ………………………………….      ………………………………. 

3.Sekretarz Komisji           ………………………………….     ………………………………. 

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko  ………………….., zamieszczonego na 

stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka 

Pomocy społecznej w Nisku , w okresie od dnia …………..do dnia…………………                

złożono …………. ofert , w tym ……………spełniających wymagania formalne określone                                

w ogłoszeniu o naborze. 

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostali zakwalifikowani do drugiego etapu 

postępowania tj. testu/rozmowy kwalifikacyjnej podczas której zastosowano następujące 

metody i techniki naboru : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Po dokonaniu selekcji końcowej Komisja Rekrutacyjna wybrała następujących ( nie więcej 

niż pięciu) najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich 

wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze:  

Lp. Imię i 

nazwisko 

Miejsce 

zamieszkan

ia 

Wynik testu 

kwalifikacyjnego 

w punktach 

Wynik rozmowy 

kwalifikacyjnej 

w punktach 

Razem 

ilość 

uzyskanych 

punktów 

Osoba ¹ 

niepełnosprawna 

Tak/Nie 

1       

2       

3       

4       

5       

 

¹Wypełnić tylko w przypadku stosowania przepisu art. 13a ust 2 ustawy o pracownikach 

samorządowych. 



Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku do zatrudnienia wybrał : 

………………………………………………………………………………………………… 

                                           ( imię i nazwisko , miejsce zamieszkania) 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Protokołował :          

 

 

 

 

Imię i nazwisko członka Komisji Rekrutacyjnej                   podpis: 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

Załączniki do protokołu: 

 

1)  ogłoszenie o naborze, 

2) protokół z oceny i analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych, zawierający     

listę  kandydatów spełniających wymogi formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze,  

dopuszczonych do II etapu  konkursu,  zawierająca  imiona  i  nazwiska  kandydatów  oraz  

ich  miejsca zamieszkania w rozumieniu  przepisów Kodeksu cywilnego,  

3) sprawdzone testy kwalifikacyjne  podpisane  przez wszystkich członków Komisji      

Rekrutacyjnej,   

4) karty oceny kandydata zawierające indywidualne wyniki oceny kandydatów po rozmowie 

kwalifikacyjnej.                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                            Załącznik nr 5 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE/KIEROWNICZE STANOWISKO 

URZĘDNICZE 

                                w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku 

Ul. 3-go Maja 10   37-400 Nisko 

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku informuje, 

 że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze 

 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku do zatrudnienia na stanowisku  

 

……………………………………………………………………………………… 

Nazwa stanowiska 

 

Wybrany/wybrana został/została Pan/Pani 

 

………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko 

 

Zamieszkały/zamieszkała 

……………………………………………………………………………………… 

Miejsce zamieszkania  

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Nisko, dnia ………………………….                   …………………………………… 

                                                                                  (podpis Kierownika OPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Załącznik nr 6 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE/KIEROWNICZE STANOWISKO 

URZĘDNICZE 

                                w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku 

Ul. 3-go Maja 10   37-400 Nisko 

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku informuje,  że w wyniku 

zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze 

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

                                                     nazwa stanowiska 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku , nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na 

stanowisko nie został rozstrzygnięty.  

 

Uzasadnienie : 

 

Nisko, dnia ………………………….                   …………………………………… 

                                                                                        (podpis Kierownika OPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


