
Załącznik
do Zarządzenia Nr 32/2014 
Starosty Łowickiego 
z dnia 27 sierpnia 2014r

Regulamin
naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze 

stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łowiczu

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§1

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na 
kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, zwany 
dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady naboru pracowników na wolne 
stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu, w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór.
Otwarta rekrutacja i jawny nabór mają na celu pozyskanie najlepszych pracowników 
na wolne stanowiska.
Niniejszy Regulamin ma odpowiednie zastosowanie do naboru na wolne stanowiska 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, których status prawny nie jest 
określony w odrębnych przepisach.

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Powiecie -  należy przez to rozumieć Powiat Łowicki,

2) Starostwie lub urzędzie -  należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe 
w Łowiczu,

3) Staroście -  należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Łowickiego,

4) Wicestaroście -  należy przez to rozumieć Wicestarostę Powiatu 
Łowickiego,

5) Sekretarzu -  należy przez to rozumieć Sekretarza Powiatu Łowickiego,

6) komórce organizacyjnej Starostwa -  należy przez to rozumieć Wydziały, 
Biura i odpowiednio samodzielne stanowiska w Starostwie,

7) kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć Dyrektora 
Wydziału, Kierownika Biura Starostwa Powiatowego w Łowiczu,

8) pracowniku ds. kadr -  należy przez to rozumieć inspektora w Wydziale 
Organizacyjnym realizującego zadania z zakresu spraw kadrowych,



9) pracowniku ds. BHP -  należy przez to rozumieć inspektora w Wydziale 
Organizacyjnym realizującego zadania z zakresu spraw BHP.

10) Komisji -  należy przez to rozumieć Komisję Rekrutacyjną,

11) Ustawie -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych,

12) BIP-ie -  należy przez to rozumieć stronę podmiotową Biuletynu 
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

2. Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym kierowniczym stanowiskiem 
urzędniczym, jest stanowisko, na które zgodnie z przepisami Ustawy 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.

3. O wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze 
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 podjęcia zatrudnienia na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Zatrudnienie pracowników jest kluczowym elementem strategii zarządzania 
zasobami ludzkimi w Starostwie .

5. Proces zatrudnienia obejmuje następujące czynności:
1) planowanie zatrudnienia,
2) nabór (rekrutacja) - pozyskiwanie kandydatów,
3) selekcja -  dobór kandydatów w oparciu o określone kryteria,
4) przyjmowanie wyselekcjonowanych pracowników do pracy.

6. W procesie zatrudnienia pracowników uczestniczą:
1) Starosta,
2) Wicestarosta,
3) Sekretarz,
4) kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa,
5) pracownik kadrowy.

7. Nadzór nad stosowaniem Regulaminu sprawuje Sekretarz.

Rozdział 2
Planowanie zatrudnienia

§ 2

1. Proces zatrudnienia pracowników winien uwzględniać bieżące oraz przyszłe 
potrzeby Starostwa wynikające z prawidłowego funkcjonowania urzędu 
i prognozy jego rozwoju.

2. Wyznacznikami w zakresie planowania zatrudnienia w Starostwie są:



1) planowane zmiany w strukturze organizacyjnej Starostwa oraz tworzenie 
nowych stanowisk pracy,

2) zmiana uregulowań prawnych nakładająca na Starostwo nowe 
kompetencje i zadania,

3) planowana fluktuacja kadry (przejście na emeryturę i inne).
3. Kierujący komórką organizacyjną Starostwa, zobowiązany jest do stałego 

monitorowania potrzeb kadrowych w ramach swojej komórki organizacyjnej, 
przekazywania informacji o wakującym stanowisku oraz rozpoczęcia procedury 
naboru w terminie pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu 
kierowanej komórki.

Rozdział 3
Charakterystyka stanowiska pracy 

§3

1. Zespół spójnych i powiązanych ze sobą stanowisk pracy tworzy strukturę 
organizacyjną komórki organizacyjnej Starostwa.

2. Stanowisko pracy w Starostwie określone jest poprzez:
1) kod identyfikacyjny składający się z oznaczenia komórki organizacyjnej 

Starostwa,
2) nazwy stanowiska, które odzwierciedla zakres funkcjonalny 

wykonywanych zadań,
3) opis stanowiska.

3. Opis stanowiska pracy dokonywany jest w Karcie opisu stanowiska, której wzór 
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. W przypadku braku opisu stanowiska pracy ( nowo utworzone ), kierownik 
merytorycznej komórki organizacyjnej, przed rozpoczęciem procedury naboru 
dokonuje opisu stanowiska pracy wraz z pracownikiem ds. kadr i przedkłada 
projekt Karty opisu stanowiska Sekretarzowi.

5. Kartę opisu stanowiska dla samodzielnego stanowiska pracy sporządza 
Sekretarz.

6. Sekretarz przekazuje Kartę opisu stanowiska do akceptacji Staroście.

Rozdział 4
Procedura naboru kandydatów 

§4

1. Decyzję o rozpoczęciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze podejmuje 
Starosta:

1) z inicjatywy własnej,
2) na uzasadniony wniosek Wicestarosty, Sekretarza lub kierownika komórki 

organizacyjnej.
2. Wzór Wniosku o wszczęcie procedury naboru stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu.



3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 -  wniosek o wszczęcie procedury 
naboru przygotowuje Sekretarz, kierownik komórki organizacyjnej lub inna osoba 
wyznaczona przez Starostę.

4. Wniosek o wszczęcie procedury naboru wraz z Kartą opisu stanowiska stanowi 
komplet dokumentów składanych do Sekretarza.

5. Sekretarz opiniuje kompletny wniosek o wszczęcie procedury naboru pod 
względem zgodności z polityką kadrową Starostwa oraz zasadnością zgłoszenia 
potrzeby zatrudnienia pracownika. Wnioski przygotowane przez Sekretarza nie 
wymagają opinii.

6. Sekretarz przekazuje wniosek o nabór do akceptacji Staroście.

§5

OGŁOSZENIE O NABORZE

1. Zaakceptowany przez Starostę wniosek stanowi podstawę do przygotowania 
przez pracownika ds. kadr i kierownika komórki organizacyjnej ( w zakresie 
merytorycznym) projektu ogłoszenia o naborze, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do Regulaminu.

2. Na podstawie projektu Sekretarz przedkłada Staroście do akceptacji i podpisu 
głoszenie.

3. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 13 
ust. 2 Ustawy.

4. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze podaje się do 
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

1) w BIP,
2) na tablicy informacyjnej Starostwa.

5. Dopuszcza się umieszczenie informacji o ogłoszeniu naboru dodatkowo w innych 
miejscach m. in. w:

1) mediach,
2) Powiatowym Urzędzie Pracy.

6. Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może 
być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP-ie.

§ 6

PRZYJMOWANIE OFERT PRACY NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

1. Dokumenty kandydat może złożyć:
1) osobiście w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2) za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie i na adres wskazany 

w ogłoszeniu o naborze.
2. Termin złożenia dokumentów przez kandydata uważa się za zachowany, jeżeli 

zostały doręczone w miejsce i w terminie, jaki został przewidziany na ich złożenie 
w ogłoszeniu o naborze. W przypadku ofert przesłanych pocztą o zachowaniu 
terminu decyduje data faktycznego wpływu dokumentów aplikacyjnych do 
Starostwa, a nie data stempla nadanego w Urzędzie Pocztowym.



3. Dokumenty składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być 
przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska 
urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

4. Nie ma możliwości przyjmowana ofert:
1) drogą elektroniczną,
2) poza ogłoszeniem.

5. Do naboru dopuszczeni są wyłącznie ci kandydaci, którzy złożyli w terminie 
dokumenty. Kwestionariusz osobowy, którego wzór stanowi załącznik nr 4 
do Regulaminu, Kandydat pobiera ze strony internetowej BIP Starostwa 
Powiatowego w Łowiczu www bip.powiat.lowicz.pl w zakładce Nabór na wolne 
stanowiska pracy.

6. Kandydat może zostać zobowiązany do dostarczenia / okazania oryginałów 
dokumentów określonych w ogłoszeniu naboru, w wyznaczonym terminie, nie 
później niż przed podpisaniem umowy o pracę.

§7

POWOŁANIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Do przeprowadzenia naboru powołuje się komisję.
1. Komisja składa się z co najmniej trzech członków, w tym:

1) przewodniczącego komisji,
2) sekretarza komisji,
3) członka komisji.

2. Komisję powołuje, wraz ze wskazaniem liczby jej członków i wskazaniem 
pełnionych przez nich funkcji, Starosta, każdorazowo odrębnym Zarządzeniem, 
nie później, niż w ostatnim dniu składania ofert pracy przez kandydatów.

3. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorze 
Starostwa „ Oferty osób ubiegających się o zatrudnienie” przygotowuje 
każdorazowo dla członków komisji Sekretarz, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa 
będącą załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 26/2012 Starosty Łowickiego z dnia 
09 października 2012 r. w sprawie realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony 
danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu . Kopia 
upoważnień stanowi załącznik do protokołu naboru.

4. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.
5. Sekretarzem komisji jest pracownik ds. kadr.
6. W skład komisji może zostać powołana osoba sprawującą nadzór lub osoba 

pełniącą funkcję kierowniczą w komórce, do której jest prowadzony nabór.
7. W uzasadnionych przypadkach Starosta może uzupełnić skład komisji 

o dodatkową osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie 
przydatne w procesie przeprowadzenia naboru na dane stanowisko urzędnicze, 
w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.

8. Członkiem komisji nie może być osoba będąca małżonkiem kandydata lub jego 
krewnym do drugiego stopnia pokrewieństwa albo powinowatym pierwszego 
stopnia lub pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym czy faktycznym, 
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

9. Przed przystąpieniem do pracy członkowie komisji składają pisemne 
oświadczenie o bezstronności w procesie naboru, o której mowa w ust.8 oraz



uzyskanych w trakcie naboru, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do 
Regulaminu.

10. W przypadku, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 8, zostaną ujawnione po 
powołaniu komisji, Starosta niezwłocznie wyznacza inną osobę z zachowaniem 
trybu dla powołania członka komisji.

11. Komisja dla oceny predyspozycji kandydatów na stanowisko może przeprowadzić 
nabór przy zastosowaniu różnych technik rekrutacji, które pozwolą dokonać 
obiektywnej oceny, zgodnie z wymaganiami określonymi w naborze.

12. Komisja jest odpowiedzialna za:
1) analizę złożonych ofert pod kątem wymogów formalnych określonych 

w ogłoszeniu o naborze,
2) ustalenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne,
3) właściwy dobór i przygotowanie metod badania kompetencji kandydatów,
4) przeprowadzenie badania kompetencji kandydatów,
5) rekomendowanie kandydata do zatrudnienia.

13. Za prawidłowość działania komisji odpowiada przewodniczący komisji.
14. Prace komisji są prowadzone jeśli w posiedzeniu biorą udział wszyscy 

członkowie, przy składzie 3 osobowym. Przy składach osobowych powyżej 
3 osób, prace komisji są prowadzone jeśli w posiedzeniu komisji bierze udział 
co najmniej 2/3 jej składu.

15. Komisja kończy pracę z dniem zakończenia procedury naboru na wolne 
stanowisko urzędnicze.

16. Procedurę uznaje się za zakończoną z chwilą ogłoszenia wyników naboru.

§ 8

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzane 
w ramach naboru obejmuje następujące etapy:

- etap pierwszy -  komisja dokonuje selekcji złożonych ofert, oceny formalnej 
wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze, ustalenia listy kandydatów 
spełniających wymagania formalne,

- etap drugi -  proces badania kompetencji kandydatów przy zastosowaniu 
wybranych przez komisję technik naboru.

§9

Etap pierwszy -  ocena formalna dokumentów złożonych przez kandydatów

1. Po upływie terminu składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze, 
oferty złożone przez kandydatów są analizowane przez komisję pod względem 
spełnienia wymagań niezbędnych, określonych w ogłoszeniu o naborze.

2. Celem analizy ofert jest porównanie danych zawartych w dokumentach kandydata 
z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu i dopuszczeniem do dalszego 
etapu naboru. W przypadku stanowiska kierowniczego komisja zapoznaje się 
z koncepcją funkcjonowania komórki organizacyjnej, której dotyczy nabór.



3. Nie dopuszcza się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydatów, 
którzy nie spełniają wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

4. Komisja po dokonaniu analizy dokumentów, sporządza:
1) protokół z otwarcia ofert; wzór protokołu stanowi załącznik nr 6 

Regulaminu,
2) listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone 

w ogłoszeniu o naborze. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów 
z miejscem zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
i zostaje podana do wiadomości poprzez umieszczenie:

a) w BIP oraz
b) na tablicy informacyjnej Starostwa -
z wyłączeniem kandydatów, którzy nie wyrazili zgody na opublikowanie ich 
danych ( oświadczenie w treści kwestionariusza osobowego).
Wzór listy stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu.

5. Lista kandydatów będzie umieszczona w BIP i na tablicy informacyjnej Starostwa 
do momentu ogłoszenia wyników naboru .

6. Informacje, które nie stanowią informacji publicznej podlegają ochronie zgodnie 
z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację 
publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem 
urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
8. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu będą zawiadomieni 
telefonicznie przez sekretarza komisji o miejscu i terminie przeprowadzenia kolejnej 
części postępowania rekrutacyjnego oraz o technikach naboru, które zostaną 
zastosowane. Sekretarz komisji sporządza notatkę służbową w sprawie dokonanych 
zawiadomień, która jest załącznikiem do protokołu z przeprowadzonego naboru.
9. W przypadku niemożności telefonicznego skontaktowania się z kandydatem 
w ciągu 10 dni od dnia następnego, po dniu w którym upłynął termin złożenia oferty, 
Komisja wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

§10

Etap drugi - proces badania kompetencji kandydatów

1. W ramach drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego komisja podczas 
spotkania kwalifikacyjnego przeprowadza nabór z zastosowaniem różnych metod 
i technik. Podstawowa metoda to zadawanie pytań przez członków komisji 
w rozmowie kwalifikacyjnej. Kompetencje kandydatów sprawdzane są również 
przy pomocy:

1) testu kwalifikacyjnego,
2) zadań praktycznych np. ocena umiejętności obsługi wymaganych 

w ogłoszeniu o naborze programów komputerowych, znajomości języka 
obcego, przygotowania dokumentów itp.

3) assessment center, zastosowanie którego pozwoli uzyskać informacje 
o wiedzy, umiejętnościach i postawach kandydatów niezbędnych na 
stanowiskach kierowniczych,

4) oraz inne .



2. Celem zastosowania metod wymienionych w ust. 1 jest zbadanie wiedzy, 
umiejętności i predyspozycji kandydatów do prawidłowego wykonywania zadań 
na stanowisku objętym naborem.

3. Wyboru metod i technik naboru komisja dokonuje po ustaleniu listy kandydatów 
spełniających wymagania formalne, z zastrzeżeniem ich zastosowania w dowolnej 
kolejności.

4. Przydatność kandydatów na stanowisko objęte naborem, każdy członek komisji 
ocenia przyznając punktację. Każdy z nich wypełnia Kartę punktową, której wzór 
określa załącznik nr 8 do Regulaminu.

5. W przypadku, gdy kandydat nie stawi się na wyznaczoną godzinę spotkania 
kwalifikacyjnego, komisja podejmuje decyzję o wykluczeniu tego kandydata 
z dalszej procedury, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Komisja może uznać za usprawiedliwione spóźnienie do 10 minut od wyznaczonej 
godziny spotkania.

§11
Test kwalifikacyjny

1. Do testu dopuszczeni są kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne, 
z zastrzeżeniem § 9 ust. 9.

2. Pytania testowe wraz z kluczem odpowiedzi opracowuje komisja. Określając 
każdorazowo zakres oraz jego formę.

3. Celem testu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na 
stanowisku objętym naborem.

4. Test składa się z maksimum 20 pytań, zamkniętych, jednokrotnego wyboru lub 
otwartych, z zakresu:

1) wiedzy merytorycznej dotyczącej zagadnień związanych z zadaniami 
realizowanymi na danym stanowisku,

2) wiedzy ogólnej dotyczącej funkcjonowania administracji samorządowej.
5. Za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. W przypadku braku 

odpowiedzi lub udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi kandydat otrzymuje 
0 punktów. Kandydat może maksymalnie otrzymać 20 punktów. Czas 
rozwiązywania testu jest określany każdorazowo przez komisję.

6. Zestaw pytań powielony, opatrzony pieczątką Starostwa, w liczbie egzemplarzy 
odpowiadającej liczbie kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru, 
w zaklejonej kopercie przechowywany jest przez sekretarza komisji do dnia 
przeprowadzenia testu.

7. Otwarcie koperty następuje bezpośrednio przed rozpoczęciem pisania testu. 
Podczas testu w pomieszczeniu wraz z kandydatami mogą przebywać wyłącznie 
członkowie komisji.

8. Podczas testu kandydaci nie mogą korzystać z materiałów innych niż dostarczone 
przez komisję, porozumiewać się z innymi osobami, korzystać z urządzeń, 
służących do przechowywania, przekazywania lub odbioru informacji.

9. Komisja określa czas na rozwiązanie testu i bezpośrednio po jego zakończeniu 
ustala wyniki. Zestaw pytań wraz z odpowiedzią kandydata jest załącznikiem do 
protokołu.

10. Wynik z testu jest wpisywany w Kartę punktową, o której mowa w § 10 ust 4.

§ 12



Rozmowa kwalifikacyjna

1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu 
z kandydatami i weryfikacja informacji zawartych w dokumentach.

2. W przypadku stanowisk kierowniczych rozmowa kwalifikacyjna ma dodatkowo na 
celu weryfikację informacji dotyczących koncepcji pracy na danym stanowisku.

3. Rozmowa kwalifikacyjna umożliwia także sprawdzenie stopnia wiedzy 
i umiejętności kandydata.

4. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja. Kolejność rozmów 
kwalifikacyjnych ustalana jest w porządku alfabetycznym.

5. W rozmowie kwalifikacyjnej członkowie komisji oceniają wypowiedź kandydata 
w odniesieniu do:

1) predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe 
wykonanie powierzonych obowiązków,

2) posiadanej wiedzy na temat ustroju Powiatu,
3) obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych 

poprzednio przez kandydata lub znajomość zakresu w odniesieniu do 
stanowiska, o które się kandydat obecnie ubiega,

4) celów zawodowych kandydata,
5) komunikatywności, dyspozycyjności, kultury osobistej, zaangażowania,
6) w przypadku stanowisk kierowniczych sposobu koncepcji pracy

6. Komisja ustala każdorazowo czas na odpowiedź. Każdy z członków komisji 
dokonuje oceny przydatności kandydatów z zastosowaniem punktacji. Kandydat 
w tej części może uzyskać od 0-10 punktów.

7. Komisja po rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem ustala punktację, wpisuje 
wynik w Kartę punktową, o której mowa w § 10 ust 4 .

§13

Zadania praktyczne

1. Zadania praktyczne mogą być stosowane do weryfikacji poziomu wymaganych, 
wymienionych w ogłoszeniu, umiejętności praktycznych. Należą do nich m.in. : 
sprawdziany umiejętności redagowania tekstów i pism urzędowych, sprawdziany 
stosowania przepisów prawa w praktyce, sprawdzenie umiejętności 
komputerowych, znajomość języków obcych itp.

2. Zadania praktyczne każdorazowo opracowuje komisja ustalając kryteria oceny 
oraz czas na rozwiązanie.

3. Przy rekrutacji na stanowiska kierownicze komisja może zastosować metodę 
assessment center, która przy pomocy technik symulacyjnych pozwala 
zweryfikować umiejętności praktyczne. Pozwoli uzyskać niezbędną informację 
o wiedzy, umiejętnościach i postawie kandydata w sytuacji konfliktowej, działania 
pod presją czasu czy umiejętności dokonania wyboru w celu rozwiązania 
problemu,

4. Za zadania praktyczne kandydaci mogą otrzymać od 0-10 punktów, które komisja 
wpisuje w Kartę punktową, o której mowa w § 10 ust 4 .



PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU

1. W toku przeprowadzonego naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu 
najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz 
w najwyższym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, co znajduje 
odzwierciedlenie w uzyskanej przez nich punktacji.

2. Sekretarz komisji sporządza niezwłocznie protokół z przeprowadzonego naboru 
kandydatów, wzór określa załącznik nr 9 Regulaminu.

3. Protokół z przeprowadzonego naboru podpisują wszyscy członkowie komisji.
4. Komisja przedkłada Staroście protokół z przeprowadzonego naboru wraz 

z całością dokumentacji.
5. Starosta dokonuje ostatecznego wyboru kandydata do zatrudnienia na wolne 

stanowisko urzędnicze. Przed podjęciem ostatecznej decyzji Starosta może 
przeprowadzić dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.

6. Starosta może nie dokonać wyboru żadnego z kandydatów i polecić 
przeprowadzenie kolejnego naboru.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe 

§15

1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest 
upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Starostwie oraz 
opublikowana w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy. Wzór informacji stanowi 
załącznik nr 10 do Regulaminu.

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 

nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.
3. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy 

od dnia jego nawiązania lub wyłoniony kandydat zrezygnował z podjęcia pracy, 
możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród 
najlepszych kandydatów wymienionych w protokole naboru na to stanowisko.

4. Dokumenty kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostają 
dołączone do jego akt osobowych.

5. Przed zawarciem umowy o pracę, wyłoniony pracownik przedkłada pracownikowi 
ds. kadr zaświadczenie o niekaralności, które zostanie dołączone do jego akt 
osobowych oraz zostaje skierowany na wstępne badania lekarskie.

6. Czynności związane z zawarciem umowy o pracę wykonuje się zgodnie 
z właściwymi przepisami Kodeksu pracy. Pracownik ds. kadr przekazuje 
informacje o zatrudnieniu nowego pracownika do Sekretarza.

7. Sekretarz w porozumieniu z kierownikiem właściwej komórki organizacyjnej ustala 
dla pracownika procedurę służby przygotowawczej, której zasady określa 
odrębne Zarządzenie Starosty.



8. Informację o zatrudnieniu nowego pracownika, pracownik ds. kadr przekazuje 
pracownikowi ds. BHP, który rozpoczyna proces oceny ryzyka zawodowego na 
stanowisku pracy. 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.

9. Dokumenty kandydatów wymienionych w protokole, są przechowywane zgodnie 
z instrukcją kancelaryjną.

10. Dokumenty kandydatów nie ujętych w protokole, są przechowywane przez okres 
1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru i w tym okresie mogą 
być odebrane w komórce do spraw kadrowych. Po upływie tego terminu 
dokumenty zostaną zniszczone przez powołaną do tego celu komisję, która z tej 
czynności sporządza protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 11 
do Regulaminu.

^  i.

do Regulaminu 
naboru kandydatów na 
wolne stanowiska 
urzędnicze, w tym na 
kierownicze stanowiska 
urzędnicze w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu

WZÓR

KARTA OPISU STANOWISKA PRACY

Nazwa Jednostki Organizacyjnej 1.Komórka organizacyjna: 2.Symbol Wydziału

3. Kategoria zaszeregowania

4. Wymiar czasu pracy

5.NAZWA STANOWISKA



6. Podległość służbowa: 
1) stanowisko podlega:

2) stanowisku podlega:

7. Zastępstwa:
1) zastępuje:

2) jest zastępowany przez:

8. Cel stanowiska:

9. Szczegółowy zakres zadań oraz czynności wykonywanych na stanowisku:

10. Szczególne uprawnienia:

11. Odpowiedzialność za:

12. Dostęp do informacji niejawnych i danych osobowych

13. Współpraca zewnętrzna: 14. Współpraca wewnętrzna:



15. W a ru n k i  p racy :

I6. K ry te r ia  o c e n y  rea l izac j i  z a d a ń :

17. S a m o d z ie ln o ś ć  w  p o d e jm o w a n i u  d ecy z j i

18. O d p o w ie d z ia ln o ś ć  f in a n s o w a

19. Z ło ż o n o ś ć  p ra c y

20. W y m a g a n ia  k w a l i f ik a c y jn e

R o d za j  w y m a g a ń : N ie z b ę d n e  ( k o n ie c z n e ) D o d a tk o w e  ( p o ż ą d a n e )

1) w y k sz ta łc e n ie :

2) k w a l i f ik a c je  z a w o d o w e :

3) szk o len ia :

4 )  d o ś w ia d c z e n ie  z a w o d o w e /  s ta ż  
pracy:

5) inne w y m a g a n ia /  u m ie ję tn o śc i :

6 )z n a jo m o ść  j ę z y k ó w  o b c y c h :

7) c e c h y  o so b o w o śc i :

8) u m ie ję tn o śc i  p ra k ty c z n e :

21 . P re f e ro w a n y  ro d za j  w y m a g a ń  (m ile  w id z ia n y ) :

O p is  sp o rz ąd z i!  

D a ta

O p is  z a tw ie rd z ił K ie ro w n ik  

D ata

A k c e p ta c ja  

S e k re ta rz  P o w ia tu

A k c e p ta c ja

S ta ro s ta

INSTRUKCJA
do karty opisu stanowiska

Nazwa :
Wpisać pełną nazwę jednostki organizacyjnej,

1. Wpisać pełna nazwę komórki organizacyjnej.
2.Symbol wydziału, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym
3. Kategoria zaszeregowania, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych i Regulaminem wynagradzania 
pracowników Starostwa
4. pełny / niepełny ( jeśli część, to wpisać )



5. Należy podać pełną nazwę stanowiska i rodzaj: urzędnicze / urzędnicze 
kierownicze. Dla rozróżnienia w komórce takich samych stanowisk o tożsamych lub 
różnych zadaniach/obowiązkach zastosować wyróżnik
6 .

ad 1 wpisać stanowisko bezpośredniego przełożonego
ad 2 wpisać liczbę wszystkich stanowisk bezpośrednio podległych opisanemu 
stanowisku.
7.
ad 1 Wpisać nazwy stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy będą zastępowani 
przez osoby zatrudnione na opisywanych stanowiskach.
ad 2 Wpisać stanowiska, na których zatrudnieni pracownicy będą zastępowali osoby 
zatrudnione na opisanych stanowiskach.
Należy pamiętać o konieczności dokonywania zastępstw. Ten element opisu 
stanowiska pełni rolę porządkującą i informacyjną, zmniejszając tym samym 
potencjalna liczbę konfliktów wynikających z powodu zastępstw.
8 .

Przed zdefiniowaniem głównego zadania, w jednym lub dwóch zdaniach, określić 
istotę opisywanego stanowiska -  cel jego utworzenia; jest to element opisu 
stanowiska wykorzystywany w systemie ocen, kontroli i wartościowania pracy. 
Przykładowe cele stanowisk: inicjowanie i koordynacja prac w zakresie /.../, 
tworzenie i wdrażanie projektów /.../, ocena i analiza /.../, obsługa kadrowa, 
organizacyjno-etatowa, finansowa, zapewnienie danych statystycznych lub 
ewidencyjnych, zapewnienie funkcjonowania sekretariatu, zapewnienie sprawności 
technicznej systemów informatycznych itp.

9.
Podać katalog zadań przewidzianych do realizacji na opisywanym stanowisku; 
wyliczenie zadań powinno mieć, w miarę możliwości, chronologiczny układ, np. 
według ich rangi, stopnia trudności, zadania powinny zostać sformułowane w sposób 
prosty i zwięzły, z zachowaniem odpowiedniej precyzji i szczegółowości zapisów 
stosownie do rangi zadań.
Niedopuszczalne jest stosowanie w kartach opisu uniwersalnej formuły, tj. „inne 
polecenia przełożonego”. Przełożenie tego sformułowania na bieżącą działalność 
może skutkować innym zadaniami, a tym samym uczynić nieczytelnym cel 
stanowiska.
Zakres zadań odnosi się do ciągłych wymogów stanowiska.
Katalog zadań/obowiązków powinien wynikać wprost z celu stanowiska.
Przykładowe zwroty stosowane przy formułowaniu zadań/obowiązków to; 
planowanie, organizowanie, nadzorowanie, kontrolowanie, koordynowanie, 
zatwierdzanie, wykonywanie, przygotowywanie, dostarczanie, analizowanie, 
projektowanie, ewidencjonowanie.
Na końcu katalogu dopuszcza się wymienienie zadań dodatkowych (np. obsługa 
prasowa, prowadzenie z pracownikami zajęć z zakresu ...itp), które poprzedza się 
wpisem „zadanie/a dodatkowe”.

10.
Jest to sfera podejmowania decyzji w organizacji (istotne jest zachowanie równowagi 
między odpowiedzialnością a uprawnieniami). Należy określić te uprawnienia, które 
nie są ujęte w przepisach powszechnie obowiązujących czy w regulaminach 
jednostki organizacyjnej, jako uprawnienia o charakterze uniwersalnym. Przykładowe



uprawnienia: wydawanie decyzji, zaświadczeń, podpisywanie dokumentów, decyzji. 
Szczególne uprawnienia to również np. poświadczenie bezpieczeństwa.
11.
Wpisujemy odpowiedzialność za:
- rezultaty pracy, które wynikają wprost z celu stanowiska oraz najważniejszych 
zadań np.; raportowanie o wynikach realizowanych zadań, poprawność 
przygotowywanych projektów, terminowość realizowanych zadań,
- podejmowane decyzje w toku realizacji zadań, np; wybór metod i rozwiązań 
proponowanych w opracowywanych projektach,
- środki i przedmioty pracy, np.; dbałość o wyposażenie stanowiska,
- bezpieczeństwo innych osób (jeżeli występuje ten czynnik). Odpowiedzialność za 
prawidłowe zgodne z prawem i terminowe wykonanie zadań wymienionych 
w zakresie czynności oraz przestrzeganie obowiązków wynikających z Kodeksu 
Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych 
osobowych.
12. informacja w jakim zakresie pracownik ma dostęp do informacji niejawnych oraz 
wskazać klauzulę niejawności tych informacji, w przypadku danych osobowych -  
wskazać jakiego rodzaju są to dane i czy są zawarte w zbiorze danych osobowych .
13. Należy wskazać podmioty, z którymi prowadzona jest współpraca ze wskazaniem 
zadań z pkt 9, przez podmioty zewnętrzne należy podmioty nie będące 
w strukturach powiatu łowickiego
14. podmioty wewnętrzne to komórki organizacyjne, stanowiska i jednostki 
organizacyjne powiatu
15. wyposażenie stanowiska pracy, przykładowe formy opisu warunków pracy:
- praca przy monitorze ekranowym,
- praca przy sztucznym oświetleniu,
- praca wykonywana okresowo w terenie,
- praca w systemie zmianowym, nocnym, częste delegacje, mobilność, 
dyspozycyjność.
W przypadku niewystąpienia na stanowisku warunków fizykochemicznych, 
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia -  w opisie stosuje się formułę -  praca 
wykonywana w warunkach normalnych. Udogodnienia dla niepełnosprawnych.
16. Należy określić specyficzne dla danego środowiska kryteria jego oceny (nie 
powinno być ich więcej niż 2 -3), które najczęściej wynikają z celu 
i odpowiedzialności tego stanowiska.
17. czy to stanowisko wymaga samodzielności w podejmowaniu decyzji
18. czy to stanowisko jest związane z ponoszeniem odpowiedzialności finansowej, 
w tym „ pranie brudnych pieniędzy”, zgodnie z ustawą
19. czy stanowisko to wymaga uzgodnień z innymi stanowiskami i wydziałami, zakres
20. wynikające wprost z obowiązujących przepisów oraz kluczowe umiejętności 
praktyczne, które powinien posiadać pracownik na tym stanowisku, kluczowe cechy 
osobowości, umiejętności praktyczne - przygotowanie określonych dokumentów, 
obsługa urządzeń, wskazanych programów komputerowych..
21. inny rodzaj umiejętności nie określony wyżej ale mile widziany przez 
pracodawcę.



Załącznik nr 2
do Regulaminu 
naboru kandydatów na 
wolne stanowiska 
urzędnicze, w tym na 
kierownicze stanowiska 
urzędnicze w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu

WZÓR

Starosta Łowicki

Łowicz, dnia:

WNIOSEK
o wszczęcie procedury naboru w Starostwie Powiatowym w Łowiczu

na stanowisko 

stanowiska pracy)
( nazwa stanowiska urzędniczego zgodnie z opisem

w
( nazwa komórki organizacyjnej )

Wymiar czasu pracy....................
Stanowisko jest wolne z powodu *

1. rozwiązanie stosunku pracy,
2. utworzenia nowego stanowiska pracy,
3. przejście na emeryturę/ rentę
4. innej sytuacji tj.....................................

*właściwe podkreślić

Uzasadnienie zatrudnienia :

W załączeniu: Karta opisu stanowiska pracy

(data, podpis i pieczęć wnioskującego )
Opiniuję pozytywnie/ opiniuję negatywnie

(data, podpis i pieczęć Sekretarza )



Akceptuję

(data, podpis i pieczęć Starosta )

Załącznik nr 3
do Regulaminu 
naboru kandydatów na 
wolne stanowiska 
urzędnicze, w tym na 
kierownicze stanowiska 
urzędnicze w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu

Łowicz, dnia:

WZÓR

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa i adres jednostki:

Wolne stanowisko urzędnicze:

( nazwa stanowiska )

( nazwa komórki organizacyjnej)

Zakres wykonywanych zadań, w szczególności:

Wymagania niezbędne :

Wymagania dodatkowe:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:



Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Oferta pracy powinna zawierać:
1) curriculum vitae,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy, wypełniony i podpisany przez Kandydata*,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych; w przypadku
prowadzenia działalności gospodarczej- wypis z KRS lub wydruk z CEIDG; 
w przypadku dokumentów potwierdzających staż pracy, wystawionych w wersji 
obcojęzycznej, kandydat jest zobowiązany do załączenia dokumentu
przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego,
6) koncepcję funkcjonowania komórki organizacyjnej, w przypadku stanowisk 
kierowniczych,
7) referencje, opinie,
8) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach
o służbie cywilnej (w przypadku ogłoszenia naboru na stanowisko, o które mogą 
ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego),
9) kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku 
gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna, która ma zamiar skorzystać 
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach 
samorządowych,
10) kserokopię dowodu osobistego,
11) zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej 
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) -  w treści kwestionariusza osobowego.

Termin i miejsce składania oferty:
Oferty należy doręczyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „ Nabór

na stanowisko......” za pośrednictwem operatora pocztowego na adres : Starostwo
Powiatowe w Łowiczu , 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30 lub bezpośrednio 
do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Łowiczu pokój nr. 22 w terminie do 
dnia.......................... do godz.........

W przypadku ofert przesłanych pocztą o dochowaniu terminu decyduje data 
doręczenia dokumentów aplikacyjnych do Starostwa, a nie data stempla operatora 
pocztowego.

Oferty przesłane elektronicznie nie będą rozpatrywane.
Oferty, które zostaną doręczone do Starostwa po wyżej określonym terminie 

nie będą rozpatrywane.

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone 
w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru w BIP . Przed 
upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Wydziale 
Organizacyjnym Starostwa u pracownika ds. kadr.



Kandydaci, którzy spełnią warunki formalne zostaną telefonicznie powiadomieni 
o miejscu i terminie przeprowadzenia kolejnej części postępowania rekrutacyjnego. 
Zostaną również poinformowani o metodach i technikach przyjętych do oceny 
kwalifikacji wymaganych na stanowisku pracy objętym naborem.

Brak kontaktu telefonicznego z kandydatem w ciągu 10 dni od dnia następnego, po 
dniu w którym upłynął termin złożenia oferty skutkuje wykluczeniem kandydata 
z dalszej procedury rekrutacyjnej.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia 
w oryginale zapytania o udzielenie informacji o osobie z KRK ( zaświadczenie 
o niekaralności aktualne tj. wydane po dniu poinformowania kandydata o wyborze do 
zatrudnienia ).

*Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej 
BIP Starostwa Powiatowego w Łowiczu www.bip.powiat.lowicz.pl w zakładce Nabór 
na wolne stanowiska pracy.

Uzgodniono

(data, Pracownik ds. kadr)

Zaakceptowano 

(data, Sekretarz)

Zatwierdzono

(data, Starosta)

Załącznik nr 4
do Regulaminu 
naboru kandydatów na 
wolne stanowiska 
urzędnicze, w tym na 
kierownicze stanowiska 
urzędnicze w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu

http://www.bip.powiat.lowicz.pl


WZÓR

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r o ochronie 
danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. Nr. 101, poz.926 z 2002 r) informuję, że 
Starostwo Powiatowe w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 jest administratorem danych 
osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Każda osoba, której 
dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania.

STANOWISKO 
( NAZWA ZGODNA 
Z OGŁOSZENIEM)
I INFORMACJE OSOBOWE
IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA/ 
ADRES DO 
KORESPONDENCJI
TELEFON
KONTAKTOWY

MAIL

OBYWATELSTWO

II WYKSZTAŁCENI
NAZWA ( SZKOŁY, 
UCZELNI l/LUB 
STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH 
, DATA
UKOŃCZENIA, 
SPECJALNOŚĆ, 
TYTUŁ NAUKOWY/ 
ZAWODOWY
III KURSY I SZKOLENIA
NAZWA KURSU ( 
MIEJSCE, 
ORGANIZATOR, 
DATA
UKOŃCZENIA)
IV UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE ( samoocena, wpisanie odpowiedniej cyfry 
oznaczającej stopień opanowania danej umiejętności: 0- nie znam , 1- minimalna, 2- 
podstawowa, 3- średnia , 4 -dobra, 5- bardzo dobra )



Zakres Nazwa Ocena
Znajomość
oprogramowania
biurowego

Obsługa urządzeń 
biurowych

Znajomość języków 
obcych
( jakie? w jakim 

stopniu)

V PRZEBIEG DOTYC HCZASOWEGO ZATRUDNIENIA
Lp Nazwa pracodawcy Stanowisko Okres

zatrudnienia
Sposób 
rozwiązania 
stosunku pracy

A. OŚWIADCZENIA OBOWIĄZKOWE:

1. Podane przeze mnie w/w dane są zgodne z prawdą.

Miejscowość/data czytelny podpis

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z 
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.)

Miejscowość/data czytelny podpis

3. Oświadczam, że nie byłem (-am) skazany (- a) prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Miejscowość/data czytelny podpis

4. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

Miejscowość/data czytelny podpis



5. Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych

Miejscowość/data czytelny podpis

6. Niniejszym oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na zatrudnienie 
na stanowisku

Miejscowość/data czytelny podpis

7. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż niemożność 
telefonicznego skontaktowania się ze mną w ciągu 10 dni od dnia 
następnego, po dniu w którym upłynął termin złożenia oferty będzie 
podstawą wykluczenia mnie z postępowania rekrutacyjnego.

Miejscowość/data czytelny podpis

B. OŚWIADCZENIA NIEOBOWIĄZKOWE

1. Wyrażam zgodę na umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Łowiczu, na liście kandydatów, którzy 
spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze , 
mojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego.

W przypadku braku podpisu pod w/w oświadczeniem uznaje się, że kandydat nie 
wyraził zgody na opublikowanie danych.

Miejscowość/data czytelny podpis

2. Oświadczam, że zapoznałem/ am się z Regulaminu naboru 
kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze 
stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

Miejscowość/data czytelny podpis

Załącznik nr 5
do Regulaminu



naboru kandydatów na 
wolne stanowiska 
urzędnicze, w tym na 
kierownicze stanowiska 
urzędnicze w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu

WZÓR

Łowicz, dnia

(imię i nazwisko członka Komisji)

OŚWIADCZENIE

dot. naboru na stanowisko............................................. w Wydziale/ Biurze/

SAMODZIELNE STANOWISKO.................................. -

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

1) nie pozostaję w związku małżeńskim, nie jestem krewnym do drugiego stopnia ani 

powinowatym pierwszego stopnia, nie pozostaję również z kandydatami w takim 

stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co 

do mojej bezstronności;

2) zachowam w tajemnicy informacje dotyczące kandydatów ubiegających się o ww. 

stanowisko w Starostwie Powiatowym w Łowiczu uzyskane w trakcie naboru.

(podpis)



Załącznik nr 6
do Regulaminu 
naboru kandydatów na 
wolne stanowiska 
urzędnicze, w tym na 
kierownicze stanowiska 
urzędnicze w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu

WZÓR
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

NABÓR NA STANOWISKO............................
W DNIU..........................

Nazwa stanowiska na które przeprowadzany jest 
nabór............................................

Skład osobowy Komisji Konkursowej
1) Przewodniczący
2) Sekretarz
3) Członkowie

1. Liczba złożonych ofert
szt..........................................................................

2. Liczba złożonych ofert nie spełniających warunków formalnych
szt.............................................................................

Przyczyny - .......................................................  kogo dotyczy..................................
( brak podpisu, dokumentu, wykształcenie itp.) imię i nazwisko zam.

3. Liczba ofert spełniających wymagania formalne
szt.................................................................

USTA KANDYDATÓW
Imię i nazwisko Wskazanie kandydatów 

niepełnosprawnych
Miejsce zamieszkania 
w rozumieniu przepisów 
KC



Podpis przewodniczącego 

Podpisy członków

Sporządził: Sekretarz komisji

Załącznik nr 7
do Regulaminu 
naboru kandydatów na 
wolne stanowiska 
urzędnicze, w tym na 
kierownicze stanowiska 
urzędnicze w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu

WZÓR

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH 
DO DRUGIEGO ETAPU NABORU

Nazwa stanowiska na które przeprowadzany jest 
nabór...........................................

Liczba ofert złożonych na 
stanowisko.......................

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE, 
ZAKWALIFIKOWANYCH DODRUGIEGO ETAPU NABORU

Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów KC

Kandydaci, których nazwiska są na liście zostaną telefonicznie powiadomieni 
o miejscu i terminie przeprowadzenia kolejnej części postępowania rekrutacyjnego. 
Ocena kwalifikacji kandydatów z zastosowaniem np. :



1. Test ( 20 pytań, np. zamknięte, jednokrotny wybór, czas rozwiązania 
30 minut, zakres: ogólny- funkcjonowanie jst, finanse publiczne )

2. Rozmowa kwalifikacyjna (np. I część- przedstawienie kandydata, 
II część - 5 pytań członków komisji)

3. Zadania praktyczne ( np. 2 zadania : przygotowanie dokumentów -  opis 
faktury, wniosek na zarząd )

Brak kontaktu telefonicznego z kandydatem w ciągu 10 dni od dnia następnego, po 
dniu w którym upłynął termin złożenia oferty skutkuje wykluczeniem kandydata 
z dalszej procedury rekrutacyjnej

Podpis przewodniczącego komisji

Załącznik nr 8
do Regulaminu 
naboru kandydatów na 
wolne stanowiska 
urzędnicze, w tym na 
kierownicze stanowiska 
urzędnicze w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu

WZÓR

KARTA PUNKTOWA
określająca kryteria przydatności kandydata*

Ocena Ocena Ocena Razem
punktowa rozmowy z zadań punktów

Imię i nazwisko z testu kwalifikacyjnej praktycznych



kandydata (od 0 do 20 
Pkt)

(od 0 do 10pkt) /assessment 
center 
(od 0 do 10 
pkt)

*kryteria ustalane są przez Komisję

Załącznik nr 9
do Regulaminu 
naboru kandydatów na 
wolne stanowiska 
urzędnicze, w tym na 
kierownicze stanowiska 
urzędnicze w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu

WZÓR

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU 
W DNIU..........................

Komisja w składzie :

Skład osobowy Komisji Rekrutacyjnej:
1) Przewodniczący
2) Sekretarz
3) Członkowie

W dniu.........................................przeprowadziła spotkanie rekrutacyjne na :

/ nazwa stanowiska na które przeprowadzany jest nabór/

Liczba złożonych ofert............................................................................

Liczba ofert spełniających wymagania formalne.........................................

Komisja ustaliła metodę i technikę naboru, która została przekazana kandydatom, 
zgodnie z Regulaminem naboru na stanowisko......................................................



Zastosowano:

/ informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru /

Zgodnie z ustaloną w/ w procedurą przeprowadzono / przeprowadzony został

/wpisujemy przebieg spotkania , jeżeli była rozmowa -wpisujemy pytania, jeżeli był 
test -  informacja o punktach, czas rozwiązywania, zadania praktyczne- informacja o 
punktach, czas rozwiązywania itp./

Ocena kwalifikacji kandydatów, wyrażona punktami, została zapisana przez 
członków komisji w Karcie punktowej. Każdy z członków komisji oceniał
samodzielnie kandydata w ...........................................................................................

/wpisać np. rozmowa kwalifikacyjna, zadania praktyczne/

Członkowie komisji ustalili punktację dla poszczególnych kandydatów.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji komisja przedkłada listę osób
rekomendowanych do zatrudnienia.

Lista kandydatów rekomendowanych:

Lista nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe
Imię i nazwisko Wskazanie kandydatów 

niepełnosprawnych
Miejsce zamieszkania 
w rozumieniu przepisów 
KC

Podpis przewodniczącego 

Podpisy członków



Sporządził: sekretarz komisji 

DECYZJA STAROSTY ŁOWICKIEGO

1. Dokonuję wyboru Pani/ Pana

do zatrudnienia na w/w 
stanowisko*.................

data
podpis Starosty

2. Nie dokonuję wyboru kandydata do zatrudnienia.

data
podpis Starosty

3. Polecam przeprowadzenie kolejnego naboru.

data
podpis Starosty

Decyzja Starosty Łowickiego ( w przypadku rezygnacji wybranego kandydata) 

1. Polecam wybór kandydata z listy

stanowisko
do zatrudnienia na

data
podpis Starosty

2. Polecam przeprowadzenie kolejnego naboru na stanowisko

data podpis Starosty
*Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej.

Załączniki do protokołu:
- wniosek o nabór,
- ogłoszenie o naborze,



- zarządzenie Starosty Łowickiego w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej,
- kopia upoważnień członków komisji,
- oświadczenia członków komisji,
- protokół z otwarcia ofert,
- lista osób spełniających wymagania formalne,
- notatka służbowa sekretarza komisji,
- pytania i odpowiedzi kandydatów: testy, inne zadania pisemne ( zgodnie z 

ustaleniami komisji w sprawie metod i technik naboru),
- karty punktowe,
- informacja o naborze,
- inne.

Załącznik nr10
do Regulaminu 
naboru kandydatów na 
wolne stanowiska 
urzędnicze, w tym na 
kierownicze stanowiska 
urzędnicze w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu

WZÓR

/ nazwa i adres jednostki /

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

N A .....................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

WARIANT I

Starosta Łowicki informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na 

w/w stanowisko został / ła wybrana:

Imię nazwisko zam.

Uzasadnienie:



WARIANT II

Starosta Łowicki informuje, że nabór na w/w stanowisko nie został 
rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

(data, podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 11
do Regulaminu 
naboru kandydatów na 
wolne stanowiska 
urzędnicze, w tym na 
kierownicze stanowiska 
urzędnicze w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu

WZÓR



PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA DOKUMENTÓW 
Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZE

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Łowickiego nr.... z dn ia.......  została
powołana Komisja, której zadaniem jest protokolarne zniszczenie dokumentów 
złożonych do Starostwa Powiatowego w Łowiczu w ramach naborów na wolne 
stanowiska urzędnicze w okresie: o d ........................ do

Skład osobowy Komisji 
1..........................................
2 ..............................................
3.....................................

Liczba złożonych ofert, nie odebranych...........szt
stanowisko............................................................................
dot................................................................................

( imiona i nazwiska , zamieszkanie wg. Kodeksu Cywilnego )

Liczba zniszczonych........................................szt.
Komisja stwierdza zniszczenie w/w dokumentów.

Data...............................................
(czytelny podpis członka komisji)

stakostMłowicki

K rzyńhof Figat


