Zal4cznik nr I do Zarzadzen\a

i'o,n{!0fl".:,to.,xel-q.o.
RXGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU KANDYDAToW NA WOLNE
KIEROWNICZE STANOWISKA URZ4DNICZE ORAZ STANOWISKA URZEDNICZE
w zARzADz,rE DR6c MTEJSKTCH
Postanowienia o96lne

s1
1

Regulamin okeSla spos6b i zasady przeprowadzania naboru kandydat6w:
1) na wolne kierownicze stanowiska urzgdnicze;
2) na wolne stanowiska urzgdnicze.
Nab6r kandydat6w jest otwarty i konkurencyjny.
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1. Decyzjq o

2'
3.

4'

rozpoczqciu naboru na wolne kierownicze stanowiska urzgdnicze lub wolne
stanowiska urzEdnicze w Zarzqdzie Dr6g Miejskich podejmuje Dyrektor ZDM lub osoba
upowaZniona, z wlasnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek Naczelnika Wydziatu.
Naczelnik wydziatu do kt6rego prowadzony jest nab6r sklada w wydziale Spraw
Pracowniczych wypelniony i zatwierdzony przez pionowego Zastgpca Dy,rektora wniosek
o wszczgcie procedury naboru (zal4canik nr 1) wraz z opisem stanowiska (zalqcznik nr 2).
Na podstawie opisu stanowiska kom6rka kadrowa opracowuje tekst ogloszenia o naborze,
kt6rego wz6r stanowi zalqcznik nr 3.
Ogloszenie o naborze umieszcza sig w Biuletynie Informacj Publicznej oraz na tablicy

i

informacyjnej zNzqdu Dr6g Miejskich. Termin skladania dokument6w okejlony
w ogloszeniu o naborze nie mo2e byi kr6tszy niZ l0 dni od dnia opublikowania tego

5.
6.
7.

8.

ogloszenia w Biuletynie.
Kandydaci skladajq wymagane dokumenty za posrednictwem poczty lub osobiscie, w miej scu
i terminie wskazanym w treSci ogloszenia.
Dokumenty kandydata uwaza sig za dostarczone w terminie, jezeli wptyngly do zarzqdtt Dr6g
Miejskich w terminie wskazanym w tredci ogloszenia o naborze.
Dokumenty zlohone bez zastrze2onej formy, o kt6rej mowa w ust. 5, dokumenty zlozone
przed terminem umieszczenia ogloszenia o naborze w BIP i na tablicy ogloszeri Zarzqdu Dr6g
Miej skich, dokumenty zlolone po terminie oraz zlolone w spos6b niezgodny z wymaganiami
ogloszenia o naborze, nie bEd4 rozpatrywane a kandydat nie bgdzie dopuszczony do dalszego
postgpowania rekrutacyjnego.
Jezeli na ogloszenie o naborze kandydat6w w wyznaczonym terminie nie wplynie 2adna
oferta, bqd? wplyn4 tylko oferty nie spelniaiqce wymagan formalnych koniecznych,
Dyrektor zDM bqd| osoba upowa2niona podejmui4 decyzjg odnosnie ponownego ogloszenia

i

o naDorze.

9.

byi uniewaznione w przypadku gdy po ich przeprowadzeniu
zostaly ujawnione okolicznodci dyskwalifikujqce kandydata, bqdZ zaistnialy przeslanki
Czynnodci rekrutacyjne mog4

uniemo2liwiaj4ce jego zatrudnienie.
10. Zatrudnienie osoby na zastgpstwo oraz na stanowisko pomocnicze
przeprowadzania naboru.

i

obslugi nie wymaga

Nab6r kandydat6w na wolne kierownicze stanowiska urzgdnicze i stanowiska urzgdnicze
Postanowienia o96lne

$3
Postgpowanie rekrutacyjne prowadzone w ramach naboru na wolne stanowiska urzgdnicze,
w tym kierownicze stanowiska urzgdnicze mo1e sklada6 sip z dw6ch lub trzech etap6w:
1) oceny formalnej dokument6w nadeslanych przez kandydat6w;
2) testu kwalifikacyjnego, jeZeli w wyniku analizy formalnej dokument6w do dalszego etapu
postgpowania rekrutacyjnego przejdzie wigcej niZ 10 kandydat6w lub na wniosek
Wydzialu,?ionu merltorycznego wystgpuj4cego o zatrudnienie pracownika;
3) rozmowy kwalifikacyjnej.

$4

1.

2.

O wolne stanowisko urzgdnicze moZe ubiegai sip osoba, k16ra spelnia poni2sze wymagania
formalne:
1) jest obywatelem polskim, z zastrze2eniem afi. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorz4dowych;
2) ma pelnq zdolno6i do czynno5ci prawnych oraz korzysta z pelni praw publicznych;
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na okeslonym
stanowisku;
4) posiada co najmniej wyksaalcenie drednie;
5) nie byla skazana prawomocnym wyrokiem s4du za umydlne przestgpstwo scigane
z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe;
6) cieszy siE nieposzlakowanE opiniq.
O wolne kierownicze stanowisko urzEdnicze moZe ubiega6 siE osoba, kt6ra spelnia poniZsze
wymagania formalne:
1) iest oblrvatelem polskim, z zastrzezeriem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z drua 2l listopada
2008 r. o pracownikach samorz4dowych;
2) ma peln4 zdolnoSi do czynnodci prawnych orazkorzysta z pelni praw publicznych;
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na okreslonym
stanowisku;
4) posiada wyksztalcenie wyzsze pierwszego stopnia lub drugiego stopnia w rozumieniu
przepis6w o szkolnictwie .vqtzszym;
5) posiada co najmniej trzyletni staz pracy lub wykonrval a przez co najmniej 3 lata
dzialalnosi gospodarcz4 o charakterze zgodnyrn z wymaganiami na danym stanowisku;
6) nie byla skazana prawomocnym wyrokiem s4du za umydlne przestgpstwo scigane
z oskarZenia publicznego lub umySlne pzestgpstwo skarbowe;
7) cieszy sig nieposzlakowanq opiniq.

ss
osoba ubiegaj4ca sig o zatrudnienie na wolnym kierowniczym stanowisku vzgdniczym oraz
stanowisku urzgdniczym obowi4zana jest przedlozyi kopie wynaganych dokument6w
i odwiadczeri okeSlonych w ogloszeniu o naborze.
2. Jezeli kandydat ubiegaj4cy sig o wolne stanowisko urzpdnicze jest osobq niepelnosprawn4, to
w pr4padku, o kt6rym mowa w $ l0 ust. 6 niniejszego Regulaminu, zobowi4zany jest do
zlo2eniawraz z dokumentami kopii dokument6w potwierdzai4cych niepelnosprawnos6.
1.

3. Kandydat

mo2e by(, zobowi4zany do okazania w wyznaczonyn terminie oryginal6w
dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2 pod rygorem wykluczenia z postgpowania

rekrutacyj nego

4.

.

Wzory wymaganych oSwiadczeri dla kandydat6w stanowiq zal4czniki nr 4 i 5.

Kornisja ds, Rekrutacji
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1'

Postgpowanie rekrutacyjne w ramach naboru na wolne kierownicze stanowiska urzgdnicze
oraz stanowiska urzgdnicze prowadzi Komisja ds. Rekrutacji w skladzie:

1) Przewodnicz4cy

-

Dyrektor

lub

Zastgpca Dyrektora wnioskuiqcy

pracownika lub osoba przez niego upowaZniona;

2) Sekretarz

-

Naczelnik wydzialu Spraw Pracowniczych

lub

o

zatrudnienie

osoba przez mego

upowaznlona;

3) czlonek

-

Naczelnik wydzialu, w kt6rym zatrudniony zostanie kandydat wyloniony
w drodze postQpowania rekrutacyjnego lub osoba przez niego upowaZniona, a w
przypadku naboru na stanowisko naczelnika wydzialu - osoba wsk azana przez Dy'rektora.
2. Pracq Komisji ds. Rekrutacji kieruje Przewodnicz4cy lub czlonek Komisji upowa2niony przez
Przewodniczqcego.
Wz6r upowaZnienia stanowi zat4cznik nr 6.
czlonkowie Komisji ds. rekrutacji kaZdorazowo skladaj4 pisemne oiwiadczenia na druku
stanowi4cym zaL4cznik nr 9 o braku okolicznosci stanowi4cych podstawg ich wylqczenia
z postQpowania rekrutacyj nego.
o. Z przeprowadzonego naboru sporzqdza sig protok6l, kt6ry zawiera:
1) okeSlenie stanowiska, na kt6re prowadzony byl nab6r;
2) nie wigcej niz pigciu najlepszych kandydat6w, wraz ze wskazaniem kandydat6w
niepelnosprawnych, ich imion, nazwisk oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu
przepis6w Kodeksu Cywilnego;
3) liczbq nadeslanych ofert na stanowisko, w tym liczbE ofert spelniaj4cych wymagania
formalne i koniecznei
4) informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) sklad Komisji przeprowadzajqcej nab6r;
6) uzasadnienie dokonanego wyboru.
7. Protokoly z przeprowadzonego naboru sq archiwizowane w trybie obowi4zujqcym w ZDM
zgo dnie z instrukcj q kancelaryj n4.
3.
5.

Etapy procesu rekrutacji

Etap 1- ocena formalna
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1. oferty zlo|one przez
Komisji ds.

i

kandydat6w rejestruje wydzial Spraw pracowniczych przekaztje
i, kt6ra analizuje je pod k4tem spelnienia wymagan okreslonych

Rekrutacj
w ogloszeniu o naborze..

3.

r\.

Po dokonaniu analizy Komisja sporzqdza protok6l z otwarcia ofert oraz listE wszystkich
kandydat6w, kt6rzy przyst4pili do postppowania rekrutacyjnego, z wyodrgbnieniem os6b,
kt6re spelnily wszystkie uymagania okedlone w ogloszeniu o naborze i zostaly dopuszczone
do dalszego etapu procesu rekrutacji.
Nie dopuszcza sig do dalszego postEpowania rekrutacyjnego os6b, kt6re zlozyly dokumenty
po terminie wskazanym w tredci ogloszenia oraz os6b, kt6re nie spelniaiq wymagan
formalnych i koniecznych okeSlonych w ogloszeniu o naborze.

Etap 2 - test kwalifikacyjny

s8

4'

Kandydaci, kt6rzy zostali dopuszczeni do testu kwalifikacyjnego zawiadamiani
s4o terminie
i-miejscu przeprowadzenia. testu przez wydziat Spraw -pricowniczych pisemnie,
drog4
elektroniczn4 telefonicznie lub inny przyipry spos6b. Ze sposobu zawiadomienia
kandydata
pracownik wydzialu Spraw pracowni czych sporz4dza adnoiacig opatrzona
dat4 i podpisem.
5. Test kwalifikacyjny opraco'vwje p.aco*nik prowadz4cy s)t otenra w zakrisie guzby
przygotowawczej, przy wsp6rudziare naczernika wydzialu, do kt6rego prowadzony jest
nab6r
oraz Wydziatu Spraw Pracowniczych.
6- wydzial Spraw Pracowniczych wyznacza termin miejsce testu oraz przy wsp6ludziale
pracownika ds. szkolenia w_ zakesie slu2by przygotowawczej pr""pro*ia.i
test, dokonuje
jego oceny otaz tworzy listE kandydat6w wedlug liczby uzyskanych punkt6w.
_ Do drugiego etapu pro.cesu
7'
naboru tj. rozmowy' kwalifikacyjnej zostai4 dopuszczeni
kandydaci, kt6rzy uzyskali z testu kwalifikacyjnego minimum aoil" moztiwyiido
Lysrunia
punkt6w.
8' w_ przypadku gdy wigcej niZ 10 kandydat6w uzyska na tescie kwalifikacyjnym wymagaay do
zaliczenia procent punkt6w (minimum 60%), Komisja ds. Rekrutacji
-oze'poo;ae o"iyrig o
dopL'szczeniu do drugiego etapu procesu naboru tj. rozmo\ry kwaliirkacyjnej
t inajaatow z
najwiqksz4 iloSci4punkt6w, nie wigcej jednak niz l0 os6b.
9. w przlpadkach, gdy liczba kandydat6w dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej bylaby
mniejsza niz 10 os6b, przewodnicz4cy Komisji moZe podi46 decyzig o u^p.ini"*r.
tirty
kandydat6w do l0 os6b, poprzez dopuszczenie do rozmowy twatintacyine.l
kolejnych
kandydat6w z najwigksz4 liczb4 punkt6w, nie mniejszq
iednak niz 40%'"mizliwych do
uzyskania punkt6w.
10.w przypadku ogloszenia. naboru na wigcej niz jedno wolne stanowisko urzpdnicze,
do
kwalifikacyjnej moze by6 zaproszona odpowiednia wielokrotnosi liczby
Iooloyy
kandydat6w.

_

i

Etap3

l'

^2'

- Rozmowa kwalifikacyjna
$e

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu_ dokonanie bezposredniej oceny
kandydat a popnez
weryfikacjg informacji zawntych w dokumentach zlizonych w zarz4dzie
orog naielstich

otaz:
1) posiadanej wiedzy z zakesu zwiqpan ego z przyszlymi obowi4Tkami
2) przebiegu Scie2ki zawodowej oraz cel6w zawodowych kandydata;
3) predyspozycji, motywacji i umiejgtnoSci kandydata;
a w przypadku kierowniczych stanowisk urzgdniczych dodatkowo:
1) znajomosi regulacji prawnych dotyczEcych w izczeg6lnosci administracji samorz4dowej,
prawa pracy' finans6w publicznych, zam6wieri publicznych, ochrony
danych osobowych,
dostgpu do informacji publicznej;
2) znajomoSi technik zarzqdzania w administracji samorz4dowej;
3) wedza z zakrest zav4dzania zasobami ludzkimil
4) wiedza specjalistyczna zvvi4z*n ze stanowiskiem, na kt6re prowadzonyjest nab6r;
5) wiedzl o otoczeniu geograficznym, spolecznym, kulturowym;
pgri"d3e ptzez kandydata umiejgtnodci kierownicze oraz doswiadczenie
zawodowc.
9)
Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu procesu naboru zawiadamiani
s4 przez wydzial
Spraw Pracowniczych o
.terminie miejscu rozmowy kwalifikacyjnej pir..rri., O.ogq
elektroniczn4 telefonicznie
lub w inny przyigty spos6b. Ze ,poro6u' zawiadomienia

i

4
/\4

kandydata pracownik wydziaru spraw pracowniczych
i podpisem.

3'
4.

robi adnotacjg, opaffzon4

dat4

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest nie wczesniej ni2 po uplJwie
3 dni od
zawiadomienia kandydata o terminie i mieiscu rozmowv.
w przypadku niestawienia siE kandydata ,ru ,or.or"E kwalifikacyjn4 Komisja podejmuje
decyzjp o wykluczeniu go z darszego postepowania rekrutacyjnego. bi oecyzli
rimis.;i nie

przystuguj e odwolanie.

5.

Przez niestawienie sig na rozmowg kwalifikacyjnq rozumie sig sp6znienie
dhfisze ni2
I5 minut, chyba 2e Komisja uzna sp6Znienie za usprawiedliwione.
6. Komisja ds. Rekrutacji ustala jednakowy dla wszystkich kandydat6w zakres wiedzy
i kompetencji podlegaiqcy sprawdzeniu podczas rozmowy kwalifikacyjnej. przygotowl.rvany
jest on przez wydzial/Pion mer).toryczny pisemnie w formie pyin,' a po
7ukon""on"j
rozmowie kwalifi kacyjnej dol4czany do dokumentacji procesu rekrutacyjnego.
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1.

Kaizdy z czlork6w Komisji ds. Rekrutacji ocenia kwalifikacje i kompetencje kandydata
na
podstawie odpowiedzi na p1'tania z ustalonego zakresu wiidzy
z
przyszrymi
-

2.

i

"*iq"uo"gop.u*idto*"go
umieiEtnosci bpd4ce gwaranc;i
wykonywania powierzonych z adaf, przyznajqc punkty w skali od 1 do 10.
Przyznane punkty dokumentowane s4przez kazdego izlonka Komisji wpisem
do karty oceny
obowi4zkami oraz predyspozycje

kandydat6w (zal4cznik nr 7).

3. o ostatecznym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej ka:zdego z kandydat6w decyduje suma
punkt6w przyznanych prz?', poszczeg6lnych czlo*6w Komisji ds. 'Rekrutacji,
udokumentowana w zbiorczej karcie oceny kandydat6w (zal4cznik nr g;.
zbiorcza karta

podpisywana jest przez wszystkich czlonk6w Komiiii.
4. Komisja_ ds. rekrutacj i sporz4dza sprawozdanie z przeprowadzonych rozm6w, zawerai4ce
listE os6b bior4cych udziar w rozmowach, ilosci uzyskanych punkt6w oraz
rekomendacie io
zatrudnienia wybranego kandydatka.
5. Na podstawie przedLo2onego_ sprawozdania Dyrektor ZDM lub osoba przez niego
podejmuje decyzjg odnosnie zatrudnienia wskazanego i zarekomendowanego
l'Ipowazniona
kandydata. Przed podigciem decyzji Dyrektor lub osoba prr"t ii"go uponuJnio"u
.o""
rozmowQ zku2dym z kandydat6w bior4cych udzial w ior-o*u"i kwalifikacyjnych.
9db{9
6. Ie2eli w ZDM wskaznik. zatrudnienia os6b niepelnosprawnych, w rozumieniu przepis6w
o rehabilitacji zdrowotnej i spolecznej oraz zatrudnieniu os6b niepelnosprawnych,
rv miesi4cu

-

poprzedzai4cym datg upublicznienia ogloszenia o naborze, bpdzie
nizszy niz 6i/0,
pierwszeristwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzgdniczych,
z wyl4czeniem kierowniczych

stanowisk- urzgdniczych, przysruguje osobie niepernosprawnej, o ile
znajduje sig ona w gronie
pigciu naj lepszych kandydat6w.
7. Informacjg o wyniku naboru upowszechnia siE przez okes, co najmniei, 3 miesigcy w BIp
i na tablicy informacyjnej z'z4du Dr6g Miejskich najpohniej w terminie 14 dni od dnia
zatrudnienia wybranego kandydata albo zakoriczenia procedury naboru, w przypadku
gdy w
jego wyniku nie doszlo do zatrudnienia 2adnego kandydata.
8.
przypadku gdy zaden z_ kandydat6w ni" .pitniu poziomu wymagari
okreslonych
w ogloszeniu o naborze Dyrektor ZDM lub upowa2niona przez niegi osJba moze podi4i
decyzjE o nie zatrudnianiu zadnego z przedstawionych na liScie kandydlt6w.
9' Na podstawie podigtej decyzji.Dyrektory zDM lub upowaznion ej przez ttego osoby, wydziar
Spraw Pracowniczych sporzqdza protok6l z przeprowadzonego nubo- na wolne
stanowisko
kierownicze vzgdnicze lub stanowisko urzEdnicze, .godnie
6
ust.
6
ninielszego
$
Regulaminu.
10' JeZeli stosunek pracy osoby wyronionej w drodze naboru
ustal w ci4gu trzech miesiqcy od
dnia nawiqzania stosunku pracy, Dyrektor ZDM lub upowazniona piez
niego orobu,

w

t

.or.

podj46 decyzjq o zatrudnieniu na tym samym stanowisku kolejnej osoby spoSr6d kandydat6w,
o kt6rych mowa w ust. 4, z zaslxzeZeniem ust. 6. Zapis ust. 7 stosuje sig odpowiednio.

Postanowienia kofcowe

$11
Zatrudnienie pracownik6w w Zxz$zie Dr6g Miejskich odbl'wa sig na zasadach okreSlonych
w ustawie z dnia2l listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych.

s12
Kandydat wybrany do zatrudnienia przed zawarciem umowy o pracE jest obowiqzany przedloZyi:
1) zaSwiadczenie o niekaralnoSci z Krajowego Rejestru Kamego;
2) orzeczenie lekarskie w celu potwierdzenia zdolnoSci do wykonyrvania pracy na danym
stanowisku (skierowanie wystawia pracodawca).

s13

1. Dokumenty aplikacyjne

2.

kandydata, kt6ry zostanie wybrany do zatrudnienia w drodze naboru
jego
zostanq dol4czone do
akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne pozostalych os6b zgromadzone
procesie naboru bEd4
przechowyrvane w Wydziale Spraw Pracowniczych zgodnie z ustawq o ochronie danych
osobowych przez okres 3 miesigcy, a nastgpnie zostan4 komisyj nie zniszczone.
Z czyrno$ci zniszczenia zostanie sporz4dzony protok6l.

w

s14
Zarzqd Dr6g Miejskich mohq bez podawania przyczyny, na kazdym etapie procesu naboru
odstq)i6 od przeprowadzania konkursu i uniewa2ni6 wszczgte postgpowanie rekrutacyjne.

o
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