
REGULAMIN NABORU NA STANOWISKA URZFDNICZE, 
W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE 

W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ 
- BESKIDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W ŻYWCU 

Rozdział  I 
Postanowienia ogólne 

1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urz ędnicze w Beskidzkim 
Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na 
stanowiska pracy. 

2. Nabór, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza si ę  w drodze post ępowania rekrutacyjnego. 

3. Zatrudnienie na stanowiska, o którym mowa w ust.1 nast ępuje na podstawie umowy o prac ę  
(stanowiska okre ś lone w Regulaminie Organizacyjnym BBGiTR w Żywcu). 

4. Niniejszy Regulamin nie obejmuje: 
1) stanowisk pomocniczych i obs ługi, 
2) pracowników zatrudnianych na zast ępstwo (dotyczy to zast ępstw chorobowych, 

macierzyńskich, wychowawczych i przypadków losowych), 
3) asystentów, 
4) pracowników, których status okre ś laj ą  inne przepisy ni ż  przepisy ustawy o pracownikach 

samorządowych. 

Rozdzia ł  II 
Podjęcie decyzji o rozpocz ęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze 

§2 
1. Decyzj ę  o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor Biura, w oparciu o 
informacje przekazane ustnie przez pracownika ds. kadrowych lub pisemnym wnioskiem 
stanowi ącym (załącznik Nrl) o wakuj ącym stanowisku. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien by ć  przekazany co najmniej z miesi ęcznym 
wyprzedzeniem, pozwalaj ącym na uniknięcie zakłóceń  w funkcjonowaniu danej komórki 
organizacyjnej wed ług wzoru stanowi ącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
3. Pracownik ds. kadrowych zobligowany jest do przed łożenia wraz z ewentualnym wnioskiem 

do akceptacji Dyrektora projekt opisu stanowiska urz ędniczego obj ętego procedurą  
rekrutacyjn ą  . 

4. Wzór formularza opisu stanowiska stanowi za łącznik nr 2 do Regulaminu. 
5. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1. dokładne okre ś lenie celów i zadań  wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz 
wynikaj ących z tego tytu łu obowiązków obciążających zajmuj ącego to stanowisko, 

2. okreś lenie szczegó łowych wymagań  w zakresie kwalifikacji, umiej ętności i predyspozycji 
wobec osób, które je zajmuj ą , 

3. określenie uprawnień  służących do wykonywania zada ń  oraz niezb ędnego 
wyposażenia, 

4. okre ś lenie odpowiedzialności, 
5. inne wyznaczniki okre ś lające indywidualny charakter danego stanowiska pracy. 

6. Akceptacja opisu stanowiska pracy oraz zgoda Dyrektora powoduj ą  rozpocz ęcie 
procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urz ędnicze. 



Rozdział  III 
Powolanie Komisji Rekrutacyjnej 

1. Komisję  Rekrutacyjną  powołuje Dyrektor Biura. W sk ład Komisji Rekrutacyjnej mog ą  
wchodzić : 
1) kierownik Oddziału BBGiTR w Żywcu 
2) kierownik wnioskuj ący o zatrudnienie, 
3) pracownik ds. kadr, 
4) inne osoby wskazane przez Dyrektora 

2. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym, w tym przewodnicz ący komisji lub 
zastępca przewodniczącego komisji. 

3. W pracach Komisji nie mo że uczestniczyć  osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo 
powinowatym do drugiego stopnia w łącznie, osoby, której dotyczy post ępowanie 
rekrutacyjne, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 
to budzić  uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronno ści. 

4. Komisja działa do czasu zako ńczenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy. 

Rozdzia ł  IV 
Etapy naboru 

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko. 
2. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych. 
3. Wstępna selekcja kandydatów- analiza z łożonych dokumentów aplikacyjnych. 
4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spe łniają  wymogi formalne. 
5. Selekcja końcowa 
a) ocena merytoryczna 
b) rozmowa kwalifikacyjna. 
6. Sporządzenie protoko łu z przeprowadzonego naboru. 
7. Podj ęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o prac ę . 
8. Ogłoszenie wyników naboru. 

Rozdzia ł  V 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urz ędniczym „w tym kierowniczym stanowisku 
urzędniczym, umieszcza si ę  obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej zwanym dalej 
„BIP" oraz na tablicy informacyjnej Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w 
Żywcu. 

2. Możliwe jest ogłoszenia dodatkowo w innych miejscach m.in.: 
1) prasie, 
2) Powiatowym Urzędzie Pracy. 

3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera w szczególno ści: 
1) nazwę  i adres jednostki, 
2) okre ś lenie stanowiska urz ędniczego, 
3) określenie wymagań  związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego 

stanowiska, ze wskazaniem, które z nich s ą  niezbędne, a które dodatkowe, 
4) wskazanie zakresu zada ń  wykonywanych na stanowisku, 
5) wskazanie wymaganych dokumentów, 
6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów. 



4. Dokumenty aplikacyjne sk ładane przez osoby ubiegaj ące się  o zatrudnienie mog ą  być  
przyjmowane tylko po ukazaniu si ę  ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne 
stanowisko. 
5. Nie przyjmuje się  dokumentów aplikacyjnych poza og łoszeniem. 

6. Termin składania dokumentów okre ś lony w ogłoszeniu o naborze nie mo że być  krótszy niż  
14 dni kalendarzowych od dnia opublikowania og łoszenia w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy og łoszeń  BBGiTR w Żywcu. 

7. W przypadkach przesy łania dokumentów aplikacyjnych za po średnictwem poczty, za z łożoną  
w terminie, uważa się  ofertę  nadaną  w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim 
wskazanym w ogłoszeniu dniu (decyduje data stempla pocztowego). 

8. Wzór ogłoszenia stanowi za łącznik nr 3 do Regulaminu. 

Rozdzia ł  VI 
Procedura rekrutacji 

1. Postępowanie rekrutacyjne na stanowisko urz ędnicze, w tym na kierownicze stanowisko 
urzędnicze przeprowadzane jest w dwóch etapach. 

2. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy 
dokumentów aplikacyjnych i ocenia spe łnienie warunków formalnych, okre ś lonych 
w ogłoszeniu o naborze celem ustalenia listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu 
postępowania, 

3. Listę  kandydatów spełniaj ących warunki formalne umieszcza si ę  w B ł P. 

4. Lista kandydatów spe łniających wymagania formalne b ędzie umieszczona w B ł P do 
momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru. 

5. Wyłonienie kandydata odbywa si ę  w ramach drugiego etapu sk ładaj ącego się  z: 
1. oceny merytorycznej z łożonych dokumentów aplikacyjnych, 
2. rozmowy kwalifikacyjnej. 

1. Ocena merytoryczna z łożonych dokumentów aplikacyjnych 
1) oceny merytorycznej z łożonych dokumentów dokonuje każdy członek komisji 

rekrutacyjnej. 
2) celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z 

wymaganiami formalnymi okre ś lonymi w ogłoszeniu. 
2. Rozmowa kwalifikacyjna 

1). Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawi ązanie bezpo średniego kontaktu z kandydatem 
i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji. 

2). Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli równie ż  zbadać : 
a) predyspozycje i umiej ętności kandydata gwarantuj ące prawidłowe wykonywanie 
powierzonych obowi ązków, 
b) posiadaną  wiedzę  na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega si ę  
o stanowisko, 
c) obowiązki i zakres odpowiedzialno ści na stanowiskach zajmowanych poprzednio 
przez kandydata, 
d) cele zawodowe kandydata. 

3). Rozmowę  kwalifikacyjn ą  przeprowadza komisja rekrutacyjna. 
4). Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty 

w skali od 0do 10. 



Rozdzial VII 
Sporządzenie protoko łu 

z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze 

1. Po przeprowadzeniu selekcji ko ńcowej sekretarz Komisji sporz ądza protokół . 
2. Protokół  zawiera w szczególno ści: 

1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był  prowadzony nabór, liczb ę  
kandydatów oraz imiona i nazwiska nie wi ęcej niż  5 najlepszych kandydatów, 
uszeregowanych wed ług liczby uzyskanych punktów, 

2) informacj ę  o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru. 
2. Wzór protoko łu stanowi załącznik nr 4 do regulaminu. 
3. Po przedstawieniu przez komisj ę  protokołu postępowania rekrutacyjnego ostateczn ą  decyzj ę  

w sprawie zatrudnienia kandydata podejmuje Dyrektor biura. 

Rozdział  VIII 
Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego 

1. Informacj ę  o wynikach postępowania rekrutacyjnego upowszechnia si ę  w terminie 14 dni od 
dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zako ńczenia procedury naboru, w przypadku gdy 
w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera: 
a) nazwę  i adres jednostki, 
b) okreś lenie stanowiska urz ędniczego, 
c) imię  i nazwisko wybranego kandydata 
d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata, albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego 

kandydata. 
3. Informacj ę  o wyniku naboru upowszechnia si ę  w B łP i na tablicy ogłoszeń  przez okres co 

najmniej 3 miesięcy. 
4. Wzór ogłoszenia wyników naboru stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. 
5. Jeżeli stosunek pracy osoby wy łonionej w drodze naboru ustał  w ciągu 3 miesięcy od dnia 

nawiązania stosunku pracy, mo żliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej 
osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy 
ust. 1, 2 i 3 stosuje się  odpowiednio. 

Rozdzia ł  IX 
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi 

10 
I. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wy łoniony w procesie rekrutacji, 

zostaną  dołączone do jego akt osobowych. 
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowa ły się  do II etapu 

i zostały umieszczone w protokole, b ędą  przechowywane, zgodnie z instrukcj ą  
kancelaryjną . 

3. Dokumenty aplikacyjne pozosta łych osób b ędą  odsyłane lub odbierane osobi ście przez 
zainteresowanych. 



Za łącznik Nr 1 

do Regulaminu 

(data) 
(nazwa komórki organizacyjnej) 

WNIOSEK 
O ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA 

Zwracam si ę  z pro ś b ą  o wszczęcie naboru na stanowisko ..................................... 

wBiurze .................................................................................................................. 

Wakat powsta ł  w przypadku . ................................................................................ 

Proponowany termin zatrudnienia ........................................................................ 

Proponowany sposób zatrudnienia . ........................................................................ 

a) zatrudnienie w drodze konkursu na stanowiska kierownicze i pozosta łe stanowiska 

urz ędnicze 

W przypadku tworzenia nowego stanowiska uzasadnienie wniosku wraz z wyliczeniem kosztów 

zatrudnienia nowego pracownika: 

(data, podpis i pieczęć ) 



Załącznik Nr 2 
do Regulaminu 

FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY 

W BESKIDZKIM BIURZE GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W ŻYWCU 

A. DANE PODSTAWOWE 
1. Nazwa stanowiska pracy 

2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): 

1) biuro .................................................................................................................. 

2) samodzielne stanowisko ................................................................................... 

B. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE 

1. Wykształcenie (charakter lub typ szko ły) 

2. Wymagany profil (specjalność ) 

3. Obligatoryjne uprawnienia 

4. Doświadczenia zawodowe: 

1) do świadczenia zawodowe poza Biurem przy wykonywaniu podobnych czynno ś ci: 

2) do świadczenie w pracy w Biurze, w tym na pokrewnych stanowiskach: 

S. Umiejętności zawodowe 



C. ZAKRES ZADAŃ  WYKONYWANYCH NA STANOWISKU 

1. Zadania 

2. Zakres ogólnych obowiązków 

D. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  PRACOWNIKA 

Zasady odpowiedzialno ści pracownika na stanowisku 

Opis stanowiska sporz ądzi ł : 

imię  i nazwisko 

podpis ipieczqtka 	 dnia........................................... 



Za łą cznik Nr 3 

do Regulaminu 

BESKIDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W ŻYWCU 

OGŁASZA NABÓR 

Nastanowisko ......................................................................... 

(nazwa stanowiska pracy, 

2. Wymagania niezb ędne: 

1) ........................................................................................... 

2) ........................................................................................... 

3) ........................................................................................... 

4) ........................................................................................... 

3. Wymagania dodatkowe: 

1) ........................................................................................... 

2) ........................................................................................... 

3) ........................................................................................... 

4. Zakres wykonywanych zada ń  na stanowisku: 

1) ........................................................................................... 

2) ........................................................................................... 

3) ........................................................................................... 

5. Wymagane dokumenty: 

1) List motywacyjny, 
2) Życiorys - curriculum yitae, 
3) Kwestionariusz osobowy osoby ubiegaj ącej si ę  o zatrudnienie, 
4) Kopie dokumentów potwierdzaj ących posiadane wykszta łcenie, kwalifikacje i sta ż  pracy 

stwierdzony świadectwem pracy lub za świadczeniem o zatrudnieniu, 
5) O świadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, 
6) O świadczenie o pe łnej zdolno ści do czynno ści prawnych oraz korzystaniu z pe łni praw 

publicznych, 
7) O świadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem s ądu za umy ś lne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umy ś lne przestępstwo skarbowe, 
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej ętno ściach. 

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne nale ży składa ć  lub przes łać  w terminie do dnia 
godz . ............ pod adresem: 

	

	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zywcu 
ul. Powsta ńców Siąskich 9a 
34-300 Żywiec 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: .„Nabór na stanowisko ................................ 



osobi ście, za po średnictwem poczty lub na adres e-mail bbgitr®o2.p1 
Aplikacje, które wp łyną  do Biura po wyżej okre ś lonym terminie nie b ędą  rozpatrywane. 
Z Regulaminem naboru można się  zapoznać  w Beskidzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych 
w Żywcu, ul. Powstańców Si ąskich 9a, 34-300 Zywiec oraz na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej www: bip-slaskie.p!/bbgtr/ Dodatkowe informacje mo żna uzyskać  pod numerem 
telefonu ................. 
Kandydaci spełniaj ący wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostan ą  o tym 
powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacja o wyniku naboru b ędzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www: bip-slaskie.pl/bbgtr/  oraz na tablicy 
informacyjnej BBGiTR w Żywcu. 



Załącznik nr 4 
do Regulaminu 

PROTOKÓŁ  Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO 

PRACY W BESKIDZKIM BIURZE GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W ŻYWCU 

(nazwa stanowiska pracy) 

1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy oferty przes ła ło 

.....„ w tym ofert spe łniaj ących wymagania formalne ........................... 

(ilość  ofert) 	 (ilość  ofert) 

2. Komisja w składzie: 

1) ..................................................... 

2) ..................................................... 

3) ..................................................... 

4) ..................................................... 

3. Po przeprowadzenie naboru (w tym post ę powania konkursowego) wybrano następuj ących 

kandydatów uszeregowanych wed ług liczby uzyskanych punktów. 

Lp. Imię  i nazwisko miejsce 
zamieszkania 

Ocena 
merytoryczna 

Wyniki 
testu 

aplikacji  

Wynik 
rozmowy 

Punktacja 
Razem 

4. Zastosowano nast ę puj ące metody naboru (wyja ś ni ć  jakie): 

5. Uzasadnienie wyboru: 



6. Załączniki do protoko łu: 

1) kopia og łoszenia o naborze, 

2) wyniki: 

a) oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych, 

b) rozmowy kwalifikacyjnej 

Protokó ł  sporządzi ł : 

(data, imię  i nazwisko pracownika) 

Podpisy cz łonków Komisji: 



Załą cznik nr 5 

do Regulaminu 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

w Beskidzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu 

(nazwa stanowiska pracy) 

Informujemy, że w wyniku zako ń czenia procedury naboru na w/w 

stanowisko zosta ł/a wybrany/a Pan/i 

(imię  i nazwisko) 

Uzasadnienie dokonanego wyboru (albo uzasadnienie nierozstrzygni ęcia naboru) 

(data, podpis osoby upowa żnionej) 


