
Zarządzenie Nr  11 /2009
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach 

                    z dnia 24.07.2009r.

w sprawie: wprowadzenia Aneksu Nr 1 do Regulaminu naboru na wolne stanowisko
                  urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy
                  Społecznej w Pyskowicach

Na podstawie § 11 ust.6 pkt. a i c Regulaminu Organizacyjnego  Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pyskowicach z dnia 01.02.2006r., w związku z art. 11 - 15 ustawy z dnia 
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)

zarządzam

co następuje:

§1

Wprowadzam Aneks  Nr 1 do Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym 
kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

W pozostałym zakresie Regulamin nie ulega zmianie.

§3

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Starszemu Inspektorowi Joannie Delikat.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



A N E K S  Nr 1 
z dnia 24.07.2009r.

do Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze 
stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach

Z dniem  24.07.2009r. wprowadza się następujące zmiany:

I. W rozdziale I „Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne 
stanowisko urzędnicze”:
1/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor Ośrodka”.
2/ ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Pracownik administracyjno – kadrowy  jest zobligowany do przedłożenia do 
zaopiniowania Dyrektorowi Ośrodka projekt opisu stanowiska na wolne miejsce pracy, 
opracowany w oparciu o o obowiązujące przepisy prawne oraz przesłanki merytoryczne”.
3/ ust.4 otrzymuje brzmienie:
„Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Dyrektora Ośrodka powodują 
rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze”.

II. W rozdziale II „Powołanie Komisji Rekrutacyjnej”:
1/ ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Dyrektor Ośrodka dla przeprowadzenia naboru powołuje Komisję Rekrutacyjną”.
2/ ust.2 otrzymuje brzmienie:
„W skład Komisji może wchodzić Dyrektor Ośrodka”.
3/ skreśla się ust. 3, a dotychczasowe ustępy od 4 do 8 otrzymują numerację
odpowiednio od 3 – 7.
4/ dodaje się nowe ustępy od 8 do 10 w brzmieniu:
„8.Członek Komisji podlega wyłączeniu z prac Komisji, jeżeli jest małżonkiem lub
krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy
postępowanie naborowe”.
„9.Członek  Komisji może być wyłączony z udziału w postępowaniu dot. naboru, jeżeli 
zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do 
jego bezstronności”.
„10.Wyłączenia członka Komisji, o którym mowa w ust. 7 i 8 dokonuje jej Przewodniczący”.

III. W rozdziale III „Etapy naboru”:
1/ ust.7 otrzymuje brzmienie:
„Podjęcie przez Dyrektora Ośrodka decyzji o zatrudnieniu”.

IV. W rozdziale IV „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze”:
1/ ust.3 otrzymuje brzmienie:
„Ogłoszenie o naborze zawiera informacje określone w ustawie o pracownikach 
samorządowych”.
2/ ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Ogłoszenie będzie znajdowało się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń  Ośrodka, przez co 
najmniej 10 dni kalendarzowych”.



V. W rozdziale V „Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych”:
1/ w ust.2 pkt. g otrzymuje brzmienie:
„oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
2/ dodaje się ust.3 w brzmieniu:
„Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być 
przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne 
stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej”.
3/ dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem”.

VI. Skreśla się rozdział VII, a dotychczasowe rozdziały od VIII do XI otrzymują numerację
odpowiednio od VII- X.

VII. W rozdziale VII „Ocena końcowa kandydatów”:
1/ ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku identycznej punktacji u kilku kandydatów Dyrektor Ośrodka przeprowadza 
w obecności Komisji ponowną rozmowę kwalifikacyjną z każdym z kandydatów”.

VIII. W rozdziale VIII „Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane 
stanowisko pracy”:
1/ ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Protokół, o którym mowa w ust. 1 zawiera informacje określone w ustawie 
o pracownikach samorządowych”.
2/ ust.3 otrzymuje brzmienie:
„Komisja przekazuje protokół z naboru wraz z jego dokumentacją Dyrektorowi Ośrodka 
celem jego zatwierdzenia”.

IX. W rozdziale „Informacja o wynikach naboru”:
1/ ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest 
upowszechniana przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Ośrodka oraz opublikowanie 
w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy”.
2/ skreśla się ust. 3, a dotychczasowe ustępy od 4 do 5 otrzymują numerację
odpowiednio od 3 - 4.
3/ ust.3 otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną 
w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, 
możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych 
kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust.1 i 2 stosuje się 
odpowiednio”.


