
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr   54/2005 
 

Wójta  Gminy  w Polskiej Cerekwi 
 z  dnia 14 listopada 2005 r. 

 
 

w sprawie  określenia zasad naboru  kandydatów do zatrudnienia na wolne 
stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie 

Gminy w Polskiej Cerekwi. 
 
 
 
 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r.  

Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 3a-3e ustawy z dnia 22 marca 1990r.  

o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami), 

zarządza się co następuje: 

 
§  1 

 
 
Wprowadza się regulamin określający zasady naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne 

stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Polskiej 

Cerekwi określone w załączniku  do niniejszego zarządzenia. 

  
§  2 

 
Zarządzenie nie dotyczy stanowisk obsadzanych w drodze wyboru i powołania. 
 

§  3 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 

Wójt Gminy 
Krystyna Helbin 
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Załącznik do  Zarządzenia Nr 54/2005 z 
Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 
14.11.2005 r. 
 

 
 
 
 

R  E  G  U  L  A  M  I  N 
 

ZASAD  NABORU  KANDYDATÓW  DO  ZATRUDNIENIA  NA WOL NE  STANOWISKA 

URZĘDNICZE,  W  TYM  KIEROWNICZE  STANOWISKA  URZ ĘDNICZE  

W   URZĘDZIE  GMINY W  POLSKIEJ CEREKWI 

 
 
 
ROZDZIAŁ 1 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 

§ 1 
 
1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze  

w Urzędzie Gminy w Polskiej  Cerekwi  zwanym dalej „Urzędem", jest otwarty i konkurencyjny. 
 
2. Kierownicze stanowiska urzędnicze i stanowiska urzędnicze w rozumieniu niniejszego 

Regulaminu, oznaczają stanowiska  w Urzędzie, na których zatrudnienie następuje na podstawie 
umowy o pracę. 

 
3. Nabór prowadzony jest w przypadku wystąpienia wakatu na istniejącym stanowisku lub  

w przypadku utworzenia nowego stanowiska pracy w Urzędzie. 
 
4. Stanowiska urzędnicze nie obejmują stanowisk pomocniczych i obsługi. 
 
5. Nabór, na stanowiska określone w ust. 1 przeprowadza się w drodze postępowania konkursowego. 
 
6. Postępowanie konkursowe obejmuje: 
 

1) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy, 
2) nabór ofert, 
3) rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur, 
4) rozmowę kwalifikacyjną, 
5) wybór kandydata na stanowisko objęte ogłoszeniem, 
6) podanie do wiadomości wyniku postępowania konkursowego. 
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7. O wszczęciu postępowania konkursowego decyduje Wójt Gminy. 
 
8. Koordynację spraw związanych z postępowaniem konkursowym powierza się inspektorowi ds. 

kadr. 
 

  
ROZDZIAŁ 2 

 
KOMISJA   KONKURSOWA 
 
 

§ 2 
 

1. W celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze,  
w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej 
„komisją”. 

 
2. W skład komisji wchodzą :  
 

a/ .Wójt Gminy jako przewodniczący komisji 
b/ Sekretarz Gminy 
c/ Kierownik Referatu Finansowego o ile nabór dotyczy wolnego stanowiska w tym referacie 
d/ Inspektor ds. kadr 
 

3.  Prace komisji mają na  celu wyłonienie najlepszego kandydata na wolne stanowisko pracy. 
 

4.   Prace komisji są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział przewodniczący komisji oraz co    
     najmniej 2 osoby z pozostałego składu komisji. 
 
5. Komisja przystępując do pracy ustala sposób i zasady wyłonienia kandydata, przyjmując kryteria 

odpowiadające specyfice danego stanowiska pracy. 
 
6. W skład komisji nie moŜe być powołana osoba, która jest małŜonkiem lub krewnym albo 

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

 
7. Ujawnienie okoliczności, o których mowa w ust. 6 w trakcie postępowania konkursowego, 

powoduje konieczność dokonania przez Wójta Gminy  odpowiedniej zmiany w składzie komisji, 
bez uniewaŜnienia dotychczas dokonanych czynności w toku prowadzonego postępowania. 
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ROZDZIAŁ  3  

 
POSTĘPOWANIE   KONKURSOWE 

 
§ 3 

 
1. Ogłoszenie o naborze, powinno zawierać w szczególności: 

 
  1) nazwę i adres jednostki, 

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

  3) określenie wymagań z nim związanych, zgodnie z opisem danego stanowiska ze  

        wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe, 

  4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, 

  5) wskazanie wymaganych dokumentów, 

  6) określenie sposobu, terminu i miejsca ich składania. 

 

2. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, 
podlega obligatoryjnie przez okres 14 dni: 

 
1)  publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej „BIP”, 
2)  ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu.  
 

3.  Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie moŜe być krótszy  
       niŜ 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP-ie. 
 
4. Rozpoczęcie procedury następuje z inicjatywy Wójta Gminy, Sekretarza Gminy 

i kierownika Referatu Finansowego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu.       

  
§  4 

 
Oferty naleŜy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać 
pocztą na adres Urzędu Gminy w terminie określonym w ogłoszeniu.   
 
 

§ 5 
 

1. W postępowaniu konkursowym na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko 
urzędnicze biorą udział osoby, które w wyznaczonym terminie i miejscu, w określony sposób, 
złoŜyły wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu  
o naborze. 

 
2. Postępowanie konkursowe, o którym mowa w ust. 1 przebiega w dwóch etapach. 
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§ 6 
 

1. W pierwszym etapie postępowania konkursowego po upływie terminu do składania dokumentów, 
wskazanego w ogłoszeniu o naborze, komisja konkursowa dokonuje przeglądu i oceny 
zgłoszonych ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu  
o naborze. Ocenę dokonuje się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
zarządzenia. 

 
2. W dalszym postępowaniu nie uwzględnia się ofert nie spełniających  wymogów formalnych. 
 
3. Decyzja w sprawie niedopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania wymaga 

uzasadnienia. 
 
4. W terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert pracownik ds. kadr przygotowuje listę 

kandydatów spełniających wymogi formalne, wg wzoru stanowiącego załącznik  nr 4 do niniejszej 
procedury, którą niezwłocznie zamieszcza na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce 
zamieszkania. O decyzji Komisji informuje się równieŜ kandydatów. 

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

w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym  
w ogłoszeniu o naborze.    

 
6. Osoby spełniające wymogi formalne są dopuszczone do kolejnego etapu naboru.  
 
 
 

§ 7 
 

1. Drugi etap postępowania polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej  
ocenić m.in. posiadane przez kandydatów kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, predyspozycje i 
umiejętności kandydata, gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań i obowiązków.  

 
2. Wójt Gminy moŜe takŜe postanowić o przeprowadzeniu testu dla kandydatów. 
 
3. Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami przeprowadza się nie później niŜ w terminie 14 dni od 

zakończenia naboru ofert. 
 
4. Pytania stawiane kandydatom w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, nie mogą dotyczyć obszaru 

spraw osobistych. 
 
5. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych Komisja informuje kandydatów o warunkach pracy i płacy na 

stanowisku, na które ogłoszono nabór. 
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§ 8.  
 
1. Po przeprowadzeniu dyskusji nad wynikami rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa  
           wybiera kandydata w drodze jawnego głosowania, zwykłą większością głosów. 
 
2. JeŜeli w głosowaniu, o którym mowa w ust. 4, kandydat nie został wybrany, przewodniczący  
            komisji konkursowej  zarządza drugie głosowanie. 
 
3. Przeprowadzenie drugiego głosowania odbywa się w sposób wskazany w ust. 1 i moŜe być  
            poprzedzone ponowną dyskusją i rozmową z wytypowanymi kandydatami. 
 
4. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. 
 
5. Komisja moŜe postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania. W takim przypadku głosy  
  oddaje się na ostemplowanych kartach do głosowania. Kandydata wybiera się zwykłą  
   większością głosów. 
 
 

§  9 
 

1.  Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do  
      niniejszej procedury, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. 
 
2.   Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 

1. określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, 
2. liczbę kandydatów, biorących udział w rekrutacji,  
3. imiona, nazwiska i adresy kandydatów uszeregowanych według spełnienia  

przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, 
4. informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru, 
5. uzasadnienie dokonanego wyboru. 

 
3. Protokół moŜe być udostępniony do wglądu kandydatom biorącym udział w konkursie, na ich  
     Ŝądanie. Udostępnienie protokołu powinno nastąpić w sposób nie naruszający danych osobowych  
     osób biorących udział w konkursie. 
 
3. Pracownik ds. kadr powiadamia pisemnie osoby, których kandydatury były rozpatrywane,  

o wynikach konkursu w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji 
konkursowej. 

 
 

§  10 
 

 
Komisja nie dokonuje wyłonienia kandydata, jeśli: 
 

1) Ŝaden z kandydatów nie spełnił warunków zawartych w ogłoszeniu o naborze,  
lub 
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2) mimo spełnienia warunków określonych w pkt. 1, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej 
stwierdzono, iŜ poziom preferowanych kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia zawodowego 
lub określonych predyspozycji itp.,  jest niewystarczający, gdyŜ nie gwarantuje skutecznego 
wykonywania obowiązków słuŜbowych. 

 
 

§ 11 
 
 
Po przedstawieniu przez komisję protokołu z postępowania rekrutacyjnego, ostateczną decyzję 
dotyczącą wyboru kandydata, podejmuje Wójt Gminy. 

 
 

§ 12 
 

 
1.  Dokumenty z przebiegu postępowania rekrutacyjnego, przechowuje inspektor ds. kadr. 
 
2. Dokumentacja związana z przeprowadzonym naborem przechowywana jest przez okres 2 lat, po 

którym zostaje przeznaczona do zniszczenia. 
 
 
 

§ 13 
 

1. Informację o wyniku naboru, upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia 
wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku 
nie doszło do zatrudnienia Ŝadnego kandydata. 

 
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, 
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia 
Ŝadnego kandydata na stanowisko urzędnicze. 

 
 

3. Wzór informacji o wynikach naboru stanowi załącznik nr 6a, a wzór informacji o zakończeniu 
procedury naboru bez wskazania osoby do zatrudnienia, załącznik nr 6b do niniejszego 
zarządzenia. 

 
4. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP-ie i na tablicy informacyjnej Urzędu 

przez okres co najmniej 3 miesięcy. 
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ROZDZIAŁ 4  

 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE  

 
§ 14 

 
 
JeŜeli kandydat wyłoniony w drodze naboru nie przyjął propozycji nawiązania stosunku pracy lub jeśli 
stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania 
stosunku pracy, Wójt Gminy moŜe zadecydować o zatrudnieniu na tym stanowisku kolejnej osoby 
spośród najlepszych kandydatów biorących udział w postępowaniu konkursowym. 
 
 

§  15 
  

W sytuacjach nagłych potrzeb pracodawcy i konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
Urzędu, Wójt Gminy moŜe bez przeprowadzenia naboru w sposób określony niniejszą procedurą, 
powierzyć pełnienie obowiązków lub czasowe zastępstwo na stanowisku urzędniczym, na okres nie 
dłuŜszy niŜ 3 miesiące, pod warunkiem równoczesnego rozpoczęcia procedury naboru na to 
stanowisko. 
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    załącznik nr  1 do procedury naboru 
 

 
W  N  I  O  S  E  K 

O ROZPOCZĘCIE PROCEDURY NABORU NA WOLNE 
STANOWISKO URZĘDNICZE 

 
 

Proszę o wszczęcie procedury naboru na stanowisko : 
 
................................................................................................................................................................. 
 
Wolne stanowisko jest wynikiem: 
 
1.  utworzenia nowego stanowiska w związku ze zwiększeniem zakresu zadań 
 
2.  wakat powstał z uwagi na: 
  -   urlop macierzyński pracownika, 
  -   urlop wychowawczy pracownika, 
  -   urlop bezpłatny pracownika, 

- przejście pracownika na emeryturę, rentę, 
- rozwiązanie stosunku pracy z innych przyczyn , 

 
Opis stanowiska pracy i zakres zadań na stanowisku, na który ma zostać przeprowadzony 
nabór: 
 
I.  WYMAGANIA  NIEZB ĘDNE  
1. Wykształcenie (charakter lut typ szkoły) 
 
..................................................................................................................................................................... 
2. Wymagany profil (specjalność) 
 
..................................................................................................................................................................... 
3. Obligatoryjne uprawnienia 
 
..................................................................................................................................................................... 
4. Doświadczenie zawodowe (w pracy w Urzędzie, poza urzędem przy wykonywaniu podobnych 
czynności) 
 
..................................................................................................................................................................... 
5.  Predyspozycje osobowościowe 
 
..................................................................................................................................................................... 
6. Umiejętności zawodowe 
 
..................................................................................................................................................................... 
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II. WYMAGANIA  DODATKOWE 
    
.................................................................................................................................................................... 
    
.................................................................................................................................................................... 
    
..................................................................................................................................................................... 
 
 
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku (zadania główne) 
 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
IV.  Zakres ogólnych obowiązków: 
 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
 
         ....................................................... 
          data, podpis wnioskującego 
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          załącznik nr  2 do procedury naboru 
 

 

Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi 
o g ł a s z a 

nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi 

 
 
Na podstawie art. 3a, ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005r.  Nr 10, poz. 71, Nr 
23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020),  ogłaszam nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 
 
..................................................................................................................................................................... 
      ( nazwa stanowiska pracy) 
 
 
 
1. Wymagania niezbędne: 
  a) ....................................................................... 
  b) ...................................................................... 
  c) ...................................................................... 
  d) ...................................................................... 
 
2.  Wymagania dodatkowe : 

a) ....................................................................... 
  b) ...................................................................... 
  c) ...................................................................... 
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
  a) ....................................................................... 
  b) ...................................................................... 
  c) ...................................................................... 
 
4.  Wymagane dokumenty: 
  a) Ŝyciorys (CV), 
  b) list motywacyjny, 
  c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych 
studiów), 
 d) kwestionariusz osobowy, 
 e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne naleŜy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie 
Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko” w terminie 
do dnia .................................  (nie mniej niŜ 14 dni od dnia opublikowania w BIP).  Aplikacje, które 
wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie 
umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy. 
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ZłoŜone dokumenty powinny  być opatrzone klauzulą: WyraŜam zgodę  na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 
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          Załącznik nr 3 do procedury naboru 
 

OCENA  WARUNKÓW  FORMALNYCH  

KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZ ĘDNICZE, W TYM  KIEROWNICZE 

STANOWISKA  URZ ĘDNICZE W URZ ĘDZIE GMINY W POLSKIEJ CEREKWI 

 

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

   (imię i nazwisko kandydata) 

WYMOGI    FORMALNE  

CZY KANDYDAT 

SPEŁNIENIA 

WYMOGI? 

LP

. 

KRYTERIUM 

 

TAK NIE 

1. WYKSZTAŁCENIE 
Niezbędne 
- Poziom : 

............................................................................................ 
- Kierunek : 

.......................................................................................... 
- Specjalizacja: 

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

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

..... 
Dodatkowe 
- Poziom : 

........................................................................................... 
- Kierunek : 

......................................................................................... 
- Specjalizacja: 

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

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

.... 
- studia podyplomowe: 

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

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

 
 
.................
. 
.................
. 
 
................. 
 
.................
. 
.................
. 
 
.................
. 
 
.................
. 
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2. WYMAGANY  STA ś  PRACY OGÓŁEM : 
 
Niezbędny:  .................................................... 
Dodatkowo: ................................................... 
w tym staŜ pracy wymagany na konkretnym stanowisku pracy, w 
danej dziedzinie, rodzaju, instytucji: 
 
Niezbędne: ...................................................... 
Dodatkowe:  .................................................... 
 

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

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

3. INNE KW ALIFIKACJE, UPRAWNIENIA, UMIEJ ĘTNOŚCI 
Niezbędne: ................................................... 
Dodatkowe:  ................................................. 

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

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

4. Czy do oferty dołączono niezbędne dokumenty wyszczególnione  
w ogłoszeniu   

  

 

• zaznacz  „X” odpowiedzi właściwe 

UWAGI: 

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

 

Ogólna  kwalifikacja : 

Kandydat – SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA   WYMOGÓW  FORMALN YCH  (podkreślić odpowiedź 

właściwą) 

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

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

( podpisy  komisji) 
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          załącznik nr 4 do procedury naboru 

  

 

LISTA  KANDYDATÓW  SPEŁNIAJ ĄCYCH  WYMOGI  FORMALNE 

 

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi  

47-260 Polska Cerekiew 

ul. Raciborska 4 

 

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

(nazwa stanowiska pracy) 

 

 

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi informuje, Ŝe oferty na ogłoszony nabór przesłało  

............   kandydatów . 

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, 

Ŝe ........ ...... kandydatów nie spełniło wymogów formalnych. 

Do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci: 

1.  .............................................................. zamieszkały /a/ *..................................................................... 

2  ................................................................ zamieszkały /a/ ...................................................................... 

4. ...............................................................zamieszkały /a/ ................................................................... 

5. ...............................................................zamieszkały /a/ ................................................................... 

 

      

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

 

 

 

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

          (data i podpis) 



 16

        Załącznik nr 5 do procedury naboru 

 

P R O T O K Ó Ł 

Z  PRZEPROWADZONEGO  NABORU  KANDYDATÓW  NA  WOLNE   

STANOWISKO PRACY W URZ ĘDZIE GMINY W POLSKIEJ CEREKWI 

 

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

( nazwa stanowiska pracy) 

 

 

1. Komisja Konkursowa sprawdziła ................. ofert kandydatów na ogłoszony nabór kandydatów na 

wolne stanowisko pracy wymienione wyŜej. 

 

2. W wyniku oceny ofert ............ kandydatów zostało dopuszczonych do drugiego etapu. 

 

Są to:  1. ......................................................................................... 

  2. ......................................................................................... 

 3. ......................................................................................... 

 4. ......................................................................................... 

5. ......................................................................................... 

 

3. Komisja konkursowa w składzie: 

1  .......................................................................................... 

2  ........................................................................................... 

3 .......................................................................................... 

4 .......................................................................................... 

 

     po dokonaniu analizy dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych stwierdza   

 

     Ŝe najlepszy wynik uzyskała kandydatura: ........................................................................................ 

Podpisy: 

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

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

......................................................................................... 
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       Załącznik nr  6a do procedury naboru 

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU 

 

 

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi informuje,  

Ŝe w wyniku naboru na wolne stanowisko  urzędnicze 

 

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

(nazwa stanowiska) 

 

zatrudniono: 

1. Imię i nazwisko 

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

2. Miejsce zamieszkania 

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

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

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

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

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

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

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

 

 

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

                          (data i podpis) 
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       Załącznik nr  6b do procedury naboru 

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU 

 

 

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi informuje, Ŝe w wyniku zakończenia procedury naboru  

 

na wolne stanowisko  urzędnicze ...................................................................................... 

                                       (nazwa stanowiska) 

 

Nie została zatrudniona Ŝadna osoba spośród zgłoszonych kandydatów. 

 

 

Uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

 

 

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

                          (data i podpis) 

 

 

 

 

  

 
 


