
Zarządzenie Nr 300/2013 

Burmistrza Miasta i Gminy 

Łasin 

z dnia 1 maca 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia systemu zatrudnienia pracowników na wolne stanowiska 

urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie 

 

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),   art. 3 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.1.Wprowadzam „System zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w 

Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie” w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

  2.System stosuje się odpowiednio przy zatrudnianiu kierowników jednostek 

organizacyjnych. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Kadr i Płac Referatu 

Organizacyjnego, a nadzór Sekretarzowi Miasta i Gminy Łasin. 

 

§ 3 Traci moc Zarządzenie Nr 308/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 lutego 

2010 roku w sprawie wprowadzenia systemu zatrudnienia pracowników na stanowiska urzędnicze 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie 

 

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 300/2013 
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z 
dnia 1 marca 2013 r. 

System zatrudniania pracowników na wolne stanowiska 
urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie 

§ 1 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

1. System zatrudniania, zwany dalej „Systemem”, określa szczegółowe procedury związane z 
zatrudnianiem pracowników samorządowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie , na wolne 
stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze na podstawie umowy o pracę. 

2. Procedura naboru na stanowiska określona w niniejszym systemie naboru  nie obejmuje: 
 1)stanowisk pomocniczych i obsługi, 
 2)stanowisk obsadzanych w ramach wewnętrznego ruchu kadrowego - wewnętrznej rekrutacji - 
spowodowanego zmianami organizacyjnymi, przesunięciami pracowników, awansami. 
 3)pracowników zatrudnianych na zastępstwo (dotyczy to zastępstw chorobowych, macierzyńskich, 
wychowawczych i przypadków losowych). 
3. Osoby zatrudniane na zastępstwo oraz na stanowiskach pomocniczych i obsługi przyjmowane są na 
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z Burmistrzem. 

4. Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest 
stanowisko, na które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych /Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm./ albo w drodze porozumienia, nie został 
przeniesiony pracownik samorządowy Urzędu lub na które nie został przeniesiony inny 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. 

5. W procesie zatrudniania pracowników obligatoryjnie uczestniczą: 
 

a) kierownik Działu  Kadr i Płac lub inna wyznaczona przez niego osoba, 
b) pracownik działu Kadr i Płac odpowiedzialny za przebieg procesu rekrutacji, 
c) kierownik komórki organizacyjnej zgłaszający potrzebę zatrudnienia lub inna wyznaczona przez 

niego osoba. 
d) inna osoba wyznaczona przez Burmistrza 

11. Ustala się trzy główne etapy postępowania przy zatrudnianiu pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Łasinie: 
a)  planowanie zatrudnienia, 
b) rekrutacja kandydatów, 
c) selekcja kandydatów. 

 

12. Sekretarz Miasta i Gminy zapewnia nadzór nad stosowaniem Systemu. 

13. W czasie nieobecności Sekretarza, jego obowiązki wynikające z Systemu wykonuje Kierownik Działu 
Kadr i Płac Referatu Organizacyjnego. 

§ 2 

Rozdział II Planowanie zatrudnienia w Urzędzie  

1. Podstawowymi wskaźnikami w zakresie planowania zatrudnienia w Urzędzie są: 

a) planowane zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu  i  związane, z tym tworzenie nowych 
stanowisk pracy, 

b) zmiana przepisów prawnych nakładająca na Urząd nowe kompetencje i zadania, 
c) oceny pracy zatrudnionych pracowników stanowiące podstawowe źródło informacji o istniejących 

rezerwach w potencjale kadrowym, 



d) planowane fluktuacje. 
 

2. W przypadku powstania konieczności zatrudnienia nowego pracownika na wolne stanowisko w 
Urzędzie, kierownik komórki organizacyjnej składa do Sekretarza  wniosek w sprawie zatrudnienia. 

3. W przypadku powstania konieczności zatrudnienia pracownika na wolne stanowisko, będące samodzielnym 
stanowiskiem  wniosek w sprawie zatrudnienia do Burmistrza składa Sekretarz. 

4. Wniosek w  sprawie zatrudnienia pracownika powinien zawierać: 
 

a) krótkie uzasadnienie zawierające przyczyny powstania wakatu, 
b) opis stanowiska, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Systemu, 
c) zakres czynności na wakującym stanowisku, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego Systemu. 

 

6. Kierownik Działu Kadr i Płac przedstawia wniosek  do akceptacji Burmistrzowi. 

7. Po uzyskaniu pisemnej zgody od Burmistrza na zatrudnienie nowego pracownika, Dział Kadr i Płac  
zobowiązany jest do wszczęcia procedury zatrudnienia. 

8. O planowanym zatrudnieniu Dział Kadr i Płac informuje Sekretarza w celu przygotowania miejsca pracy. 

9. Przewidywany czas przeprowadzenia procesu naboru nowego pracownika, zgodnie z zasadami 
niniejszego Systemu wynosi przeciętnie 30 dni. 

§ 3 

Rozdział III 
Charakterystyka stanowiska prac 

1. Definicja charakterystyki stanowiska pracy 
1.   Charakterystyka stanowiska pracy składa się z: 

a) opisu stanowiska pracy, 
b) zakresu czynności. 

2. Stanowisko pracy 
1. Stanowisko pracy to podstawowy i niepodzielny element struktury organizacyjnej Urzędu. 

2. Stanowisko pracy wymaga dwojakiego rodzaju współdziałania: 
 

a) z innymi pracownikami, 
b) z formalnymi procedurami, wyposażeniem i narzędziami pracy. 

 

3. Opis stanowiska pracy jest normatywnym dokumentem, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego 
Systemu, zawierającym: 

 

a) dokładne    określenie    celów    i    zadań    wykonywanych    na    danym    
stanowisku    pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego je, 

b) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec 
osób, które je zajmują, 

c) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia, 
d) określenie odpowiedzialności, 
e) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy. 

 

5. Opisy stanowisk pracy przygotowuje, parafuje i przedkłada do akceptacji Sekretarzowi , kierownik 
komórki organizacyjnej, a w przypadku  pracownika na samodzielnym stanowisku Sekretarz . 

6. Zakres czynności jest uszczegółowieniem opisu stanowiska pracy zajmowanego przez danego 
pracownika. 

7. Zakres czynności w sposób precyzyjny określa czynności przyporządkowane danemu pracownikowi. 

8. Zakresy czynności są sporządzane dla wszystkich pracowników Urzędu. 

9. Zakres czynności, po zapoznaniu się z jego treścią, podpisuje pracownik i bezpośredni przełożony. 

10. Kierownik komórki organizacyjnej zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania podpisanego 
zakresu czynności do Działu Kadr i Płac. 



11. Dla poszczególnych stanowisk urzędniczych określone są: kategorie zaszeregowania oraz 
minimalne wymogi dotyczące wykształcenia i stażu pracy warunkujące możliwość podjęcia pracy na 
stanowisku pracy. 

§ 4 

Rozdział VI  
Etapy naboru 

1. Ustala się następujące etapy naboru: 
a) ogłoszenie o naborze. 
b) składanie dokumentów aplikacyjnych, 
c) wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych, 
d) ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, 
e) selekcja końcowa kandydatów: 

- rozmowa kwalifikacyjna, 
f) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze, 
g) podjęcie decyzji o zatrudnieniu, 
h) ogłoszenie wyników naboru. 

§ 5 

Rozdział IV 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko 
urzędnicze 

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym Kierownik Działu Kadr i Płac odpowiedzialny za 
przebieg procesu rekrutacji umieszcza zgodnie z określonymi w § 5  ust. 2 metodami rekrutacji. 

2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera: 
a) nazwę i adres jednostki, 
b) określenie stanowiska urzędniczego, 
c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego 

stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe, 
d) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, 
e) informację o warunkach pracy na danym stanowisku, 
f) 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%, 

g) wskazanie wymaganych dokumentów, 
h)   określenie terminu i miejsca składania dokumentów, 
i)    inne warunki zatrudnienia. 

3. Wymagania określa się w sposób następujący: 
a) wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku; 
b) wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań 

na danym stanowisku. 
 

4. Pracodawca na każdym etapie może bez podania przyczyn unieważnić nabór kandydatów na wolne 
stanowisko urzędnicze. 

1. Cele naboru 
1. Uzyskanie zgody Burmistrza na zatrudnienie pracownika powoduje rozpoczęcie procedury naboru 

kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze. 
2. Czynności rekrutacyjne powinny być rozpoczęte w terminie pozwalającym na przeprowadzenie 

naboru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
/Dz.U. Nr 223, poz. 1458/. 

3. Otwarta rekrutacja i jawny nabór mają na celu pozyskanie najlepszych kandydatów na wolne 
stanowisko w Urzędzie. 



 

 

2. Metody rekrutacji 
1. Obligatoryjne: 

a) ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, 
b) ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, 

2. Dodatkowe  

a) ogłoszenia prasowe, 
b)  ogłoszenia w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

3. Etapy naboru 
1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. 
2. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych. 
3. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym. 

4. Selekcja końcowa kandydatów przewiduje rozmowę kwalifikacyjną,  

5. Podjęcie decyzji o rekomendowaniu kandydata. 
6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze. 
7. Ogłoszenie wyników naboru. 

4. Komisja rekrutacyjna 
1. Procedurę naboru na wolne stanowiska w Urzędzie przeprowadza komisja, w skład której 

obligatoryjnie wchodzą: 
a) kierownik Działu  Kadr i Płac lub inna wyznaczona przez niego osoba, 
b) pracownik działu Kadr i Płac odpowiedzialny za przebieg procesu rekrutacji, 
c) kierownik komórki organizacyjnej zgłaszający potrzebę zatrudnienia lub inna wyznaczona przez 

niego osoba. 
d) inna osoba wyznaczona przez Burmistrza 

 

2. Burmistrz może podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu składu komisji. 

3.Powołując Komisję Rekrutacyjną Burmistrz wyznacza jednego z jej członków na Przewodniczącego 
Komisji. 

4.Komisja powoływana jest każdorazowo do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 
 5 .Prace Komisji prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu. 
 6.W skład Komisji nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym 
do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy nabór, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 

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

Rozdział V 
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych 

§ 6 

1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu następuje przyjmowanie 
dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym. 
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się: 

a) list motywacyjny, 
b) życiorys - curriculum vitae, 
c) kserokopie świadectw pracy, 
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 
f) oryginał kwestionariusza osobowego, 
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, 
h) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia, 
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego 
danych osobowych, 
j) ewentualnie posiadane referencje. 

3. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są po dokonaniu ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko 
urzędnicze. 
4. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej z wyjątkiem dokumentów 



opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu - zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. 
U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.). 
5. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem. 

. 

  6. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi 
1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone 

do jego akt osobowych. 

2. Dokumenty aplikacyjne nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, których kandydatury zostały 
wymienione w uzasadnieniu wyboru w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją 
kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego. 

3. Sekretarz  po zakończonym naborze może podjąć decyzję o odesłaniu dokumentów aplikacyjnych 
wraz z pismem przewodnim kandydatom biorącym udział w naborze. 

4. Oferty pracy składane poza procesem rekrutacji nie wymagają udzielenia odpowiedzi. Dokumenty te 
podlegają rejestracji i będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 

8. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych 
1. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez komisję z aplikacją nadesłaną przez 

kandydata. 

2. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi 
określonymi w ogłoszeniu. 

3. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie przydatności kandydata do pracy na wolnym 
stanowisku urzędniczym. 

9. Selekcja końcowa kandydatów 
Selekcja końcowa kandydatów przewiduje rozmowę kwalifikacyjną.. 

10. Rozmowa kwalifikacyjna 
1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja 

informacji zawartych w aplikacji. 

2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Burmistrz lub wskazana przez niego osoba. 

11. Wyłonienie najlepszych kandydatów 
1. W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających 

wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których 
przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata. 

2. Jeżeli w Urzędzie 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. 

12. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy 
1. Po przeprowadzeniu selekcji końcowej pracownik Przewodniczący Komisji sporządza protokół z 

przeprowadzonego naboru kandydatów. 

2. Protokół zawiera w szczególności: 

 a)   określenie  stanowiska  urzędniczego,  na które był  prowadzony nabór, liczbę  
kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów 
niepełnosprawnych., 
b) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko urzędnicze, w tym liczbę ofert spełniających wymagania 

formalne, 
c) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, 
d) uzasadnienie dokonanego wyboru, 
e) skład komisji rekrutacyjnej. 

 



§ 7 

Rozdział VII 
Badanie lekarskie 

1. Badanie lekarskie kandydata na stanowisko urzędnicze przeprowadza się w celu potwierdzenia 
zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku. 

2. Badania lekarskie kandydatów do pracy przeprowadza się na podstawie przepisów kodeksu pracy i 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. 
Nr 69, poz. 332 z późn. zm.). 

3. Pracownik Działu Kadr i Płac, kierujący kandydata do objęcia danego stanowiska pracy na badania 
lekarskie, powinien w skierowaniu wyszczególnić specyficzne cechy stanowiska mogące mieć wpływ na 
stan zdrowia zatrudnionego pracownika lub stanowić dla niego zagrożenie. 

§ 8 

Rozdział VIII  

Zatrudnienie kandydata do pracy i przygotowanie umowy o pracę 

1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć 
zaświadczenie o niekaralności. 

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie dołączone do jego akt osobowych. 

3. Wszystkie dokumenty dotyczące kandydatów do objęcia stanowiska pracy przeznaczone są wyłącznie 
do wiadomości osób, które biorą bezpośredni udział w naborze. 

4. Wszystkie informacje zawarte w aplikacji podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./. 

5. Nowo zatrudniony pracownik otrzymuje umowę o pracę najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. 

6. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy, pracownik powinien zostać skierowany na szkolenie 
wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie czynności wykonywanych na 
określonym stanowisku pracy. 

7. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych, z zastrzeżeniem ust. 8, pracownik 
składa w obecności Sekretarza ślubowanie. Złożenie ślubowania pracownik potwierdza podpisem. 

8. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, przed zawarciem 
nowej umowy o pracę, pracownik składa ślubowanie. 

9. Odmowa złożenia ślubowania, o którym mowa w ust. 7, powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. 

10. Kierownik komórki  organizacyjnej lub Sekretarz w przypadku stanowiska samodzielnego   
zobowiązany  jest  zapoznać pracownika  z regulaminem  pracy, szczegółowym zakresem 
obowiązków i uprawnień pracowniczych oraz innymi przepisami regulującymi tryb pracy w Urzędzie. 

11. Fakt zapoznania się z obowiązującymi w Urzędzie regulaminami i zasadami postępowania pracownik 
poświadcza pisemnie.  

12. Nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę pracodawca informuje pracownika na 
piśmie o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty 
wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy. 

 

 



§ 9 

Rozdział IX 
Ogłoszenie o wynikach naboru 

1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, jak również dokonanym wyborze kandydata, oraz awansie 
pracownika na kierownicze stanowisko urzędnicze informacja o wynikach naboru jest upowszechniana 
przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu oraz opublikowanie w Biuletynie 
Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy. 

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

a) nazwę i adres jednostki, 
b) określenie stanowiska urzędniczego, 
c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego, 
d) uzasadnienie   dokonanego   wyboru   kandydata   albo   uzasadnienie   nierozstrzygnięcia   

naboru na stanowisko. 
 

3. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru 
istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym 
samym stanowisku innej osoby spośród kandydatów, o których mowa w § 6 ust. 12 pkt 1 i 2. Przepisy 
ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik Nr 6 i 7 do niniejszego Systemu. 

§ 10 

Rozdział X 
Awans zawodowy 

1. W celu zapewnienia właściwego promowania własnych zasobów ludzkich w Urzędzie powinny być 
podejmowane następujące działania: 

a) okresowa ocena pracowników ukierunkowana na poznanie ich potencjału zawodowego, 
b) prowadzenie   kompleksowej   strategii   szkoleniowej   i   doskonalenie   umiejętności   

pracowników dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, 
c) rozwój odpowiednich kwalifikacji u osób uczestniczących w procesie zatrudniania pracowników w 

Urzędzie. 
 

2. Warunkiem uzyskania awansu jest otrzymanie bardzo dobrej opinii o dotychczasowej pracy, posiadanie 
niezbędnych kwalifikacji oraz spełnienie formalnych wymogów charakterystycznych dla danego 
stanowiska pracy. 

3. O zmianę stanowiska urzędniczego wnioskuje naczelnik komórki organizacyjnej do Sekretarza  w 
formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, z uwzględnieniem okresowej oceny pracowników. 

4. W przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy Sekretarz może powierzyć pracownikowi 
wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 223, poz. 1458/. 

§ 11 

Rozdział XI 
Przepisy końcowe 

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Systemu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 
dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm./. 



Załącznik Nr 1 do Systemu zatrudniania 
pracowników na stanowiska urzędnicze w 
Urzędzie Miasta i Gminy w  Łasinie 

Łasin, 

Znak sprawy: 

Wniosek o przyjęcie nowego pracownika 

Zwracam się z prośbą o wszczęcie naboru na stanowisko ………….…… w Referacie/samodzielnym 
stanowisku …………………………………………………………………………………………………. 

Wakat powstał w przypadku m.in.: 
1. urlopu macierzyńskiego pracownika, 
2. urlopu wychowawczego pracownika, 
3. urlopu bezpłatnego pracownika, 
4. przejścia pracownika na emeryturę, rentę inwalidzką, 
5. powstania nowej komórki, 
6. zmiany przepisów prawnych, wprowadzenia nowych zadań do realizacji, 
7. innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
8. innej sytuacji. 

Uzasadnienie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
/data, podpis i pieczęć / 

 
 
 

Decyzja Burmistrza  Miasta i Gminy : 

/data, podpis / 



Załącznik Nr 2 do Systemu zatrudniania 
pracowników na stanowiska urzędnicze w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie 

Łasin…………………………… 
Znak sprawy: 

Formularz opisu stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie 

1.   Informacje ogólne dotyczące stanowiska pracy 
1. Rodzaj stanowiska 

2. Referat/Samodzielne stanowisko 

2.   Wymogi kwalifikacyjne 
1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły) 
 
2. Wymagany profil (specjalność) 

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

3. Wymagania konieczne (wszystkie, które mają być umieszczone w ogłoszeniu) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wymagania pożądane (wszystkie, które mają być umieszczone w ogłoszeniu) 

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

5. Doświadczenie zawodowe 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

5a. Doświadczenie zawodowe poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

5b. Doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Predyspozycje osobowościowe 
 
7. Umiejętności zawodowe 
 
3.   Zasady współzależności służbowej 
1.   Bezpośredni przełożony 
 



2.   Przełożony wyższego stopnia 

Uwagi dodatkowe: 
a) Pracownik jest służbowo odpowiedzialny wobec bezpośredniego przełożonego. 
b) Wszystkie sprawy, z którymi pracownik zwraca się do przełożonego wyższego stopnia (poza 

szczególnymi przypadkami) powinny być zaopiniowane przez bezpośredniego przełożonego. 
c) Od każdej decyzji bezpośredniego przełożonego można się odwołać do przełożonego wyższego 

szczebla. 

4.   Zasady zwierzchnictwa stanowisk 
1.   Nazwy bezpośrednio podległych stanowisk 

2.   Nazwy stanowisk będących pod nadzorem merytorycznym 

5.   Zasady zastępstwa na stanowiskach 
1.   Osoba na stanowisku zastępuje (nazwa stanowiska) 

2.   Osoba na stanowisku jest zastępowana przez (nazwa stanowiska) 

6.   Wyposażenie stanowiska pracy 
1.   Sprzęt informatyczny 

2.   Oprogramowanie 

3.   Środki łączności 

4.   Inne urządzenia 

7.   Fizyczne warunki pracy 
Uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych 

Częstotliwość wyjazdów służbowych 

8.    Możliwość awansu i rozwoju przez daną pracę 

/data, podpis i pieczęć naczelnika 
komórki organizacyjnej lub osoby upoważnionej/ 



Załącznik Nr 3 do Systemu zatrudniania 
pracowników na stanowiska urzędnicze w 
Urzędzie Miejskim w Jaworznie 

 

 

Zakres czynności pracownika (obowiązków, uprawnień i 

odpowiedzialności) 

dla Pana/Pani  

zatrudnionego     na stanowisku      w   Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie. 

A. Podległość służbowa 

Pana bezpośrednim przełożonym jest.  

B. Zakres obowiązków pracowniczych 

§ 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń 

przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli n ic  są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o prace. 

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 

4)  dbać o  dobro  zakładu pracy,   chronić jego  mienie  oraz zachować  w tajemnicy informacje, których 

ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,    

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,  

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.  

C.   Zakres   obowiązków   z   zakresu   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   oraz   ochrony 

przeciwpożarowej 

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych jest podstawowym 

obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: 

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. brać udział w szkoleniu i instruktażu z lego zakresu oraz 

poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do 

wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 

3) dbać o należyty stan maszyn. urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, 

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, 

zgodnie z ich przeznaczeniem, 

5) poddawać się wstępnym. okresowym i kontrolnym oraz innym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań 

lekarskich, 

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonych o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub 

zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym 

im niebezpieczeństwie. 

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

8) znać i stosować się do  instrukcji obsługi urządzeń na stanowisku pracy 

D.   Zakres   obowiązków  wynikających   z   obowiązujących   regulaminów   i   instrukcji 
wewnętrznych. 

Zobowiązany jest Pan przestrzegać: , 

1 .Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Łasin 

 2.Polityka bezpieczeństwa informacji zawierających dane osobowe 

4. instrukcja informacji niejawnych  

5. Regulamin Pracy 
9. Inne instrukcje i regulaminy dotyczące  wykonywanych zadań i zadań realizowanych przez Urząd. 



E. Zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy pracownika:  
1. Do podstawowych obowiązków robotnika gospodarczego należy: 
 

F. Zakres praw 

Ma Pan uprawnienia do: 

  

 

G.   Zakres odpowiedzialności Jest Pan  

odpowiedzialny za: 

1.   Prawidłowe wykonywanie zadań i spraw wynikających z Regulaminu Organizacyjnego , uchwał i zarządzeń, decyzji 

organów. 

2.   Przestrzeganie regulaminu organizacyjnego Urzędu 

3.  Rzetelne , terminowe i zgodne z prawem prowadzenie spraw objętych zakresem czynności 

4.   Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 

6.   Przestrzeganie instrukcji i regulaminów. 

7.   Ochronę danych osobowych na stanowisku pracy 

8.    Zabezpieczenie powierzonego mienia przed kradzieżą i dewastacją. 

 

Niniejszy zakres czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności jest integralną częścią umowy o pracę. 

Powyższy zakres czynności przyjmuję 

do wiadomości i przestrzegania, i potwierdzam 

jego odbiór. 

(data i podpis pracownika) 
 



 

Załącznik Nr 4 do Systemu zatrudniania 
pracowników na stanowiska urzędnicze 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie 

(nazwa stanowiska pracy) 

1. Wymagania niezbędne: 
a) 
b) 
c) 
2. Wymagania dodatkowe: 

a) b) c) 
3. Zakres wykonywanych zadań na 
stanowisku: a) b) c) 
4. Określenie warunków pracy na danym 
stanowisku: a) b) 

Wskazanie   informacji,   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%, 
Oferty z Nr Referencyjnym … zawierające: 

–    CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych, w ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)”, –    

list motywacyjny, –    kserokopie świadectw pracy, 

–    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, –    kserokopie zaświadczeń 

potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, –    kserokopie dokumentów potwierdzających 
niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać 

z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) –    oświadczenie  kandydata  o  

niekaralności  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

–    ewentualne referencje, 

–    oryginał kwestionariusza osobowego proszę złożyć w   terminie   do   ………..   do   godz.   
15.00   na   Dzienniku   Podawczym   Urzędu  Miasta i Gminy w Łasinie, 86-320 Łasin, ul. 
Radzyńska 2 lub przesłać na adres: Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie, 
86-320 Łasin, ul. Radzyńska 2. 

Oferty pracy otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu). 
Informuję, że nabór na stanowisko ………………. odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi 
W systemie zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie. 
Ponadto informuję, nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z 
wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu /zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn.zm./ 
Inne informacje: 
Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja 
zastrzega sobie prawo do zniszczenia do kumentów. 

 

 

Łasin………………………… 
Znak sprawy: 

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin 
ogłasza nabór na 

wolne stanowisko pracy 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 5 do Systemu zatrudniania 
pracowników na stanowiska urzędnicze w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie 

Łasin, ………………………  

Znak sprawy: 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW 
NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W ŁASINIE 

(nazwa stanowiska pracy) 

1. W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało ……………  kandydatów 
spełniających wymogi formalne. 

2. Komisja w składzie: 

3. Po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z zarządzeniem Nr ……………. Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z 
dnia ………… wybrano następujących kandydatów, uszeregowanych według spełniania przez nich 
kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze. 

 

Lp. Imię i nazwisko Adres Wyniki testu 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

4.   Zastosowano następujące metody naboru (wyjaśnić jakie): 

5.   Zastosowano następujące techniki naboru (wyjaśnić jakie): 

6.   Uzasadnienie wyboru: 

7. Załączniki do protokołu: 
a) kopia ogłoszenia o naborze 
b) kopie dokumentów aplikacyjnych ... kandydatów 
c) wyniki testu kwalifikacyjnego 

protokół sporządził: 

Data, imię i nazwisko pracownika 

Podpisy członków Komisji: 

Zatwierdził: 

/podpis i pieczęć osoby upoważnionej/ 



Załącznik Nr 6 do Systemu zatrudniania 
pracowników na stanowiska urzędnicze w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie 

Łasin,dnia ……………………… 

Znak sprawy: 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

(nazwa stanowiska pracy) 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru/procedury zatrudniania na podstawie umowy o 
pracę    na    zastępstwo/awansu    pracownika*    na    ww.    stanowisko    został/a    wybrany/a    
Pan/i 
……………………  ...........................  zamieszkały/a w ………………………………….. 

(imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania) 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

/Data i podpis osoby upoważnionej/ 



Załącznik Nr 7 do Systemu zatrudniania 
pracowników na stanowiska urzędnicze w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie 

Łasin, dnia,  

Znak sprawy: 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

(nazwa stanowiska pracy) 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna 
osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów (lub braku kandydatów). 

Uzasadnienie: 

/Data i podpis osoby upoważnionej/ 



Załącznik Nr 8  do Systemu zatrudniania 
pracowników na stanowiska urzędnicze w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie 

Znak sprawy: 
Łasin, dnia…………..,  

..

PROTOKÓŁ Z LIKWIDACJI DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH 
KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY 

 
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W ŁASINIE 

1. Zgodnie z § 6 ust. 7 pkt. 3 Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze  podjęto 
decyzję o zniszczeniu dokumentów aplikacyjnych nieprzydatnych w dalszym toku naboru. 

2.  Zniszczenia dokumentacji w dniu  
 
 

dokonała komisja w składzie:

3.   Likwidację dokumentacji przeprowadzono w obecności osoby nadzorującej: 
…  ........................................................................................  

4.   Zniszczono następujące dokumenty: 
 

Lp. Imię i nazwisko kandydata Liczba dokumentów 
podlegających 

zniszczeniu 

Opis dokumentacji 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

protokół sporządził : 

Data, imię i nazwisko pracownika 

Podpisy członków Komisji: 
 
 
 

        Zatwierdził: 

/podpis i pieczęć Kierownika Działu  Kadr i Płac  lub innej 
osoby przez niego wyznaczonej/ 


