
ZAR.Z{.DZENIE Nr 1/2012

DYREKTORA ZAR.Z4IDA ZIELENI MIEJSKIEJ
z dnia 5 Patdziernika 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydat6w na wolne stanowiska

urzgdnicze, w tym kierownicze stanowiska urzpdnicze w Zarz1dzie Zieleni Miejskiej

w l,odzi oraz powolania i zasad pracy Komisji ds. Naboru.

Na podstawie $4 ust 4 statutu jednostki budZetowej o nazwie,,Zarzqd Zieleni Miejskiej"

w tr-odzi, stanowi4clgo zalqcznik do Uchwaly Nr XLVIIIl975ll2 Rady Miejskiej w N-odzi

z dnia 12 wrzesni.uiOtzr. oraz art. 11 - 15 i art.26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorzqdolvych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz' 1241,

z2OlOr.Nr229, poz.1494,z2Oll Nr 134, poz-777 iNr201, poz' 1183)

zarz1dzam, co nastqPuj e:

$ l. Wprowadzam Procedurg naboru kandydat6w na wolne stanowiska rxzqdnicze,

w tym 
"kierownicze 

stanowiska urzqdnicze w Zarzqdzie Zieleni Miejskiej w N-odzi oraz

powolujE i wprowadzam zasady pracy Komisji ds. Naboru, stanowi4cq zalqcznik do

nini ej sze go zar zqdzenia.

$ 2. I Powotujq Komisjq ds- Naboru w skladzie:

1) Przewodniczqcy

2) Zastgpca Przewodni czqce go

3-4) Czlonkowie

Dyrektor lub Zastgpca Dyrektora, wlaSciwy dla
prowadzonego naboru;

Kierownik dzialu Kadr i Plac lub wskazany przez

niego pracownik tego dzialu;

Naczelnik Wydzialu wlaSciwy dla prowadzonego

naboru lub inna osoba wskazana przez Dyrektora

Zarzqdu Zieleni Miej skiej ;
Kierownik kom6rki orgartizacyinej wlaSciwej dla

prowadzonego naboru lub osoba ptzez niego

wznaczona;

2. P r acatni Komi sj i kieruj 4 Przewodni czqcy lub j e go Zastqp ca'

3. Obslugg protokolarn4posiedzeri Komisji ds. Naboru zapewniaDzial Kadr i Plac.

$ 3. Wykonanie zarzqdzenia powierzam zastqpcy Dyrektora ds' Ogrod6w

Dydaktycznych

$ 4. Zarzqdzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

$ 5. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania'

Dyrektor

za',qd'' 
'trfl;IrTff*"'

dr Arkaliusz Jaksa
I/lr$wNY

uv,o,
t7 0)



Zalqcznlk
do zarzqdzenia Nr ll20l2
DyrektoraZZM
z dnia 5 paldziemlkaZ0l2 r.

Procedura naboru kandydat6w na wolne stanowiska

urzednicze w tym kierownicze stanowiska

urzgdnicze w Zarz1dzie Zieleni Miejskiei w tr odzi

orazzasady pracy Komisji ds. Naboru



Rozdzial I
Postanowienia og6lne

$ 1. Niniejsza procedura opisuje proces naboru kandydat6w na wolne stanowiska

urzEdnicze, w tym .ru ki.ro*nicze stanowiska urzgdnicze w Zarzqdzie Zieleni Miejskiej oraz

zasady pracy Komisji ds. Naboru.

$ 2. Ilekro6 w procedurze jest mowa o:

1 ) Zarzqdzie, naleay przez to rozumie 6 Zarzqd Zieleni Miej skiej w Lo dzi;

2) Dyrektorze,naleby przezto rozumie6 DyrektoraZarzqdttZieleni Miejskiej w\-odzi;
3) Komisji, nale?y przezto rozumie6 Komisjq ds. Naboru;

4) Wnios-kodawcy, nalehy przez to rozumie6 osobE skladaj4c4 wniosek o rozpoczEcie

procedury naboru;
5) bziale Kadr i Plac nalely przez to rozumiel Dzia\ Kadr i Plac w Wydziale Obslugi

Finansowo- Ksiqgowej w Zarzqdzie Zieleni Miej skiej w \'odzi;
6) Oddziale ds. BIP, nalely przeto rozumie6 osobE wprowadzaj4cqdane do BIP w Zatzqdzie

Zieleni Miej skiej w l-odzi ;

$ 3. 1. Nab6r kandydat6w na wolne stanowiska urzgdnicze, w tym na kierownicze

stanowiska urzgdnicze, jest otwarty i konkurencyjny.
2. Wolnym stanowiskiem urzgdniczymjest stanowisko, na kt6re nie zostal przeniesiony

pracownik samorz4dowy danej jednostki lub na kt6re nie zostaL przeniesiony inny pracownik

samorzqdowy zatrudniony na stanowisku urzgdniczym albo nie zostal przeprowadzony na to

stanowiiko nab6r albo na kt6rym mimo przeprowadzonego naboru nie zostal zatrudniony

pracownik.
3. Procedurze naboru nie Podlegajq:
a) stanowiska doradc6w i asystent6w,

b) stanowiska pomocnicze i obslugi,
c) czasowe powierzenia pracownikom pelnienia obowi4Tk6w (p.o.) na innych

stanowiskach pracy lub czasowe powierzenia pracownikom obowi4Tk6w wynikajqcych z

innych stanowiik pracy - wlqcznie z kierowniczymi stanowiskami urzqdniczymi,

d) pracownicy zatrudnieni na zastEpstwo w zwiryks, z usprawiedliwionqnieobecnoSci4

pracownika samorz4dowego.

$ 4. Procedura naboru sklada sig z nastEpuj4cych etap6w:

z$oszenie potrzeby zatrudnienia i przygotowanie procesu naboru;

rekrutacja i selekcja kandYdat6w;
zatrudnienie kandydata wylonionego w naborze;

Rozdzial II
Zasady pracy Komisji ds. Naboru

$ 5. l.Komisjp ds. Naboru powoluje Dyrektor.

2. W sklad Komisji wchodzq:

a) Dyrektor lub ZastEpca Dyrektora, wlasciwy dla prowadzonego naboru;

- jako przewodniczqcy,

1)

2)
3)



b) Kierownik dzialu Kadr i Plac lub wskazany przezniego pracownik

tego dzialu; - jako zastEpca przewodniczqcego,

c) Naczelnik Wydzialu wlaSciwy dla prowadzonego naboru lub inna osoba wskazana

przez Dyrektora Zaruqdu Zieleni Miej skiej - czlonek

d) Kierownik kom6rki organizacyjnej wlaSciwej dla prowadzonego naboru lub osoba

przezniego :vq,zruaczona; - czlonek

2.W sklad Komisji nie moZe wchodzi6 osoba, kt6ra w danym naborzejest malZonkiem

lub krewnym do drugiego stopnia wl4cznie albo powinowatym pierwszego stopnia

pierwszego stopnia kandydata bior4cego udzial w naborze. W sklad Komisji nie mo2e

wchodzi6 r6wnie2 osoba, kt6ra w danym naborze bierze tdziaN jako kandydat na wolne

stanowisko urzgdnicze w tym kierownicze stanowisko urzEdnicze.

3. Czlonkowie Komisji skladaj4 pisemne oSwiadczenie o zaistnieniu lub braku

zaistnienia okolicznoSci o kt6rych mowa w ust.2 w dacie otwarcia kopert z ofertami naboru

Wz6r oSwiadczenia stanowi za\qczniknr 1 do niniejszej procedury.

4. W przypadku ujawnienia okolicznoSci, o kt6rych mowa w ust.2 Dyrektor Zarzqdu

Zieleni Miejskiej

5. Prac4 Komisji kieruje Przewodniczqcy, a w czasie jego nieobecnoSci podczas prac

Komisji zadaniate wykonuj e Zastqpca Przewodniczqcego.

6. Posiedzenie Komisji odbywa siE, jeSli bierze w nim udzial co najmniej 3 czlonk6w

Komisji.

7. Komisja podejmuje decyzje a'vqykJ1. wiEkszoSci4 glos6w. W przypadku r6wnego

po dzialu glo s6w r ozstrzy ga glo s Przewo dnicz4c e go.

8. Posiedzenia Komisji s4 protokolowane. Protok6l podpisujq wszyscy czlonkowie

Komisji.
9-. Komisja jest zobowiryana do zakofrczenia prac w terminie nie dluZszymniz 21 dni od

uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzial III
Zgloszenie potrzeby zatrudnienia i przygotowanie procesu naboru

$ 6. Kierownik kom6rki organizacyjnej, w kt6rej zachodzi potrzeba zatrudnienia

pracownika na wolnym stanowisku urzgdniczym, wystgpuje z wnioskiem do Dyrektora

o wyraZeni e zgody rta rozpoczqcie procedury naboru.

$ 7. Wniosek, o kt6rym mowa w $ 6 przygotowuje siE w formie papierowej

i elektronicznej. ObowiqzuJqcy wz6r wniosku okreSla zalqczniknr 2 do niniejszej procedury.

$ S. 1. Wniosek skladany jest w formie papierowej do Dyrektora za poSrednictwem

DzialiKadr i Plac orazw formie elektronicznej na adres e-mail kadry@zzm.lodz.pl

2. Dzia\ Kadr i Plac sprawdza kompletnoS6 i prawidlowoS1 zNohonych dokument6w

i po zaopiniowaniu przekazt$e do decyzji Dyrektora.
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$ 9. W przypadku zgody na rozpoczQcia naboru kandydat6w, Dzial Kadr i Plac

przygotowuje projekt ogloszenia o naborze. Wz6r ogloszenia o naborze stanowi zalqcznik

nr 3 do niniejszej procedury.

$ 10. 1. Przygotowany projekt ogloszenia o naborze Dzial Kadr i Plac przekazuje do

akceptacj i Wnioskodawcy.
2. Zaakceptowany przez WnioskodawcE projekt ogloszenia o naborze

Przewodniczqcy Komisji i poleca Dzialowi Kadr i Plac jego upowszechnienie.

lub osobiScie

zatwierdza

Rozdzial IY
Rekrutacja i selekcja kandydat6w

$ 11. 1 .Dzial Kadr i Plac:

l) przekazuje w formie elektronicznej do Oddziatu ds. BIP, treS6 ogloszenia o nabotze

podlegaj 4cego umieszczeniu w Biuletynie Informacj i Publicznej Zarzqdu;

2) zartieszczaogloszenie o naborze w formie papierowej na tablicach ogloszeri;

3) przekazuje informacjq o prowadzonym naborze do Powiatowego Urzgdu Pracy

W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczqcy Komisji mohe poleci6 upowszechnienie

dodatkowo ogloszenia o naborze w innych miejscach, np.: w prasie,

w akademickich biurach karier, w agencjach po6rednictwa pracy lub doradztwa personalnego.

$ 12. 1. Termin skladania dokument6w wynosi minimum 10 dni od dnia opublikowania

o glo szenia w Biuletynie Informacj i Publicznej .

2. Kandydaci sktadaj4 wymagane dokumenty za poSrednictwem poczty

na adres i w terminie wskazanym w treSci ogloszenia.
3. Dokumenty kandydat6w w zamknigtych kopertach opatrzonych imieniem,

nazwiskiem, i adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem Nab6r na stanowisko ( podat
stanowisko olcreSlone w ogloszeniu o naborze)sHada siq w formie papierowej

4. Za datg dorqczenia dokument6w uwaZa sig datE otrzymania tych dokument6w przez

Zarzqd (datE wplywu do Zarzqdu). Data wplywu jest oznakowana w spos6b trwaly na

przekazanej pruez kandydata kopercie z zawiera dziefr, miesi4c, rok , godzinQ oraz nazwisko

osoby przyjmuj4cej. Dokumenty dorpczone po terminie nie bEdqrozpatrywane.

5. Kandydaci, skladaj4c stosowne oSwiadczenia, wymagane w ogloszeniu o naborze

mogq korzysta6 z pomocniczego
do niniej szej procedury.

wzoru oSwiadczeri, stanowiqcego zalqcznik nr 4

6. Kandydaci, skladajqc ofertp zobowiryani
dla osoby ubiegajqcej siq o zatrudnienie, stanowiqcy

sq zalqczy6 Kwestionariusz osobowy
zalqczniknr 3 do niniejszej procedury.

$ 13. W terminie 7 dni od dnia uplywu terminu skladania dokument6w Komisja

dokonuje arralizy otrzymxtych dokument6w pod wzglEdem spelniania przez kandydat6w

wymog6w formalnych i dokonuje wstEpnej selekcji kandydat6w. Wz6r protokolu z oceny

formalnej stanowi za\qczniknr 5 do niniejszej procedury'

$ 14. Informacje o kandydatach, kt6rzy zglosili sig do naboru, stanowi4 informacjq

publicznq w zakresie objEtym wymaganiami zwiqzanymi ze stanowiskiem okreSlonym

w ogloszeniu o naborze.



$ 15. 1. Dalsze etapy procedury naboru prowadzi siq, jeZeli do naboru przystqpil

przynajmniej j eden kandydat spelniaj 4cy wymagania formalne.

2. W sytuacji, kiedy do naboru nie przystqprl zaden kandydat lub Zaden kandydat nie

spelnial wymog6w formalnych, Dzial Kadr i Plac sporzqdza protok6l koricowy

z przeprowadzonego naboru, wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik nr 7 do niniejszej

procedury.

$ 16. l. W przypadku spelniania wymog6w formalnych przezwiEcej niZ 10 kandydat6w

przeprowadza siE dodatkowy etap selekcji w formie test6w kwalifikacyjnych.
2. Pytania do testu kwalifikacyjnego w zakresie merytorycznym przygotowuje

Wnioskodawca. Pytania dotycz4ce dzialarria samorz4du terytorialnego przygotowuje Dzial
Kadr i Plac.

$ lT.Terminarz posiedzeri Komisji celem przeprowadzenia rozm6w kwalifikacyjnych
ustala Przewodni czqcy .

$ 18. Dzial Kadr i Plac powiadamia kandydat6w zakwalifikowanych do kolejnego etapu

naboru o terminach odpowiednio: testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

$ 19. W ustalonym terminie Komisja ds. Naboru przeprowadza rozmowQ

kwalifikacyjnq kt6rej celem jest:

1) uzyskanie dodatkowych informacji o kandydacie i jego moZliwoSciach pracy

na danym stanowisku;
2) stworzenie kandydatom moZliwoSci zaptezentowania swoich

i wiedzy.

umiejgtnoSci

$ 20. 1. Wynikiem przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej jest wylonienie nie

wiEcej niZ 5 najlepszych kandydat6w z jednoczesnym uszeregowaniem tych kandydat6w

wedlug poziomu spelniania przeznich wymagan okreSlonych w ogloszeniu o naborze.

2. W przypadku, kiedy Zaden z kandydat6w nie spelnia wymagari w stopniu

wy starczaj 4cym, Komi sj a tznaj e, 2e nabor nie doprow adzil do wyboru kandydata.

5 21. Z przeprowadzonych rozm6w kwalifikacyjnych Komisja sporz4dza i podpisuje

protok6l koricowy, wedlug wzoru stanowiqcego za\qcznik nr 7 do niniejszej procedury.

$ 22. Komisja przedstawia Dyrektorowi protok6l z przeprowadzonego naboru,

wnioskuj 4c j ednoczeSnie :

l) o zatrudnienie kandydata wybranego w drodze naboru na proponowanych przez KomisjE

warunkach zatrudnienia
albo
2) o ponowienie naboru
albo
3) nieponawianie naboru

$ 23. l. Niezwlocznie po rozpatrzeniuprzez Dyrektora wniosku Komisji, DzialKadr
i Ptac przygotowuje projekt informacji o wyniku naboru.

2. Informacja, o kt6rej mowa w ust. I zawieta m.in.:
1) nazwq i adres jednostki;
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2)
3)

okre6lenie stanowiska;
imiE i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zatrieszkaria
w rozumieniu przepis6w kodeksu cywilnego, a w przypadku niewylonienia kandydata -
informacj E, i2 zaden z kandydat6w nie zostal wyloniony;
uzasadnienie dokonane go wyboru albo uzasadnienie nier ozstrzygni gcia naboru.

3. Wzor informacji o wyniku naboru stanowi za\qcznlknr 8 do niniejszej procedury.

4. Po zaakceptowaniu tresci informacji przez Przewodniczqcego Komisji Dzial Kadr

i Plac upowszechnia informacjE o wynikach naboru przez umieszczenie na tablicy ogloszeri

oraz przekazuje w formie elektronicznej do Oddzialu ds. BIP w celu opublikowania w
Biuletynie Informacj i Publicznej przez okres co naj mniej trzech miesigcy.

5. Kandydaci bior4cy udzial w rozmowie kwalifikacyjnej, kt6rym nie zostala

przedstawiona propozycja nawiqzania stosunku pracy otrzymuj4 od pracownika Dzialu Kadr

i Plac d.ogq elektronicznq lub telefonicznie informacjE o wyniku naboru.

Rozdzial V
Zatrudnienie kandydata wylonionego w naborze.

S 24. L W przypadku decyzji o zatrudnieniu kandydata wybranego w naborze, Dzia\.

Kadr i Plac informuje wybranego kandydata o tej decyzji telefonicznie lub drog4

elektroniczn4. R6wnoczesnie przygotowuje umowQ o pracQ w celu zatrudnienia kandydata.

2. Kandydat wyloniony w drodze naboru zobowiqzany jest przedlo2y6, najp6iniej
w dniu zawarcia umowy o pracQ, oryginal waZnego zaSwiadczenia zavieral4cego informacjq

o niekaralnoSci kandydata uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku

kandydat6w nieposiadaj4cych obywatelstwa polskiego (eZeli ich udzial w naborze jest

dopuszczalny) oryginal odpowiedniego dokumentu oraz zaSwiadczenie lekarskie

stwierdzajqce zdolnoS6 do pracy na stanowisku, kt6rego dotyczyl nab6r. Dokumenty

te podlegaj4wlqczeniu do akt osobowych pracownika.

3. Za waane zalwiadczenie zawieraj4ce informacjg o niekaralnoSci kandydata uznaje

siE zaSwiadczenie wydane w okresie 3 miesigcy poprzedzaj4cych dzief. ogloszenia naboru lub

wydane w okresie 6 miesiEcy do dnia zawarcia z kandydatem przez Zaruqd umowy o pracQ

wlqcznie.

$ 25. Jezeli kandydat wyloniony w wyniku naboru nie przyj$ oferty pracy lub stosunek

pracy osoby wylonionej w drodze naboru ustal w ci4gu 3 miesiEcy od dnia jego nawi4Tania,

mo2liwe jest zatrudnienie na tym stanowisku kolejnej osoby wymienionej w protokole

naboru, bior4c pod uwagg kolejnoS6 uszeregowania kandydat6w.

Rozdzial VII
Postanowienia kofcowe

$ 26. Dyrektor moze w kazdym czasie odwola6 nab6r na wolne stanowisko urzEdnicze

bez podaniaprzyczyrry.

g 27. Na Zadnym z etap6w procedury naboru kandydatom nie przystuguj4 odwolania

od decyzji Dyrektora, Komisji lub innych os6b dokonujqcych czynnoSci wynikajqcych

z postanowieri niniej szej procedury.

4)



$ 28. 1. Dokumenty zhoaone w zwi4Tku z naborem pruez kandydata wybranego

w naborze i zatrudnionego w Zaruqdzie sqdol4czane do jego akt osobowych.

2. Dokumenty pozostalych kandydat6w sq przechowywane przez Dzial Kadr i Plac

przezokres 3 miesiEcy od dnia zatrudnienia kandydata wylonionego w naborze. W przypadku

niewylonienia kandydata dokumenty przechowywane sq przez okres 3 miesiEcy od dnia

upowszechnienia informacji o wyniku naboru.
3. Po uplywie tego okresu dokumenty wymienione w ust. 2 sqprotokolarnie niszczone.

4. Zarzqdodsyla kandydatom tylko zalqczone przez nich oryginaly dokument6w.

$ 2e.
obowi4Tuj qce przepisy prawa.
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Zalqczniknr I
Do Procedury naboru

OSwiadczenie

czlonka komisji do spraw naboru

Nazwisko

lJ pr zedzony o o dpowi edzi alno Sc i karnej za falszy w e z;eznaria o Swi adczam, 2e :

l) nie pozostajg w zrvi4Tku malzeriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
proslej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oruz nie
jestem z:wirryany z tlrtulu przysposobienia, opieki lub kurateli z kandydatem do naboru;

z) nie pozostajE z kandydatem do naboru w takim stosunku prawnym lub faktycznym,2e moie
to budzi6 uzasadnione wqtpliwoSci co do mojej bezstronnoSci;



Zalqczniknr 6

do Procedury naboru

PROTOKOL Z OCENY FORMALNEJ

PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDAT6W

na stanowisko/-a

Liczba etat6w i wymiar czasu Pracy:

Numer ewidencyjny naboru:

Data publikacji ogloszenia:

Termin skladania ofert do:

W oparciu o dokonanq w dniu(-ach) analizE dokument6w i ocenp spelnianiaprzez kandydat6w oraz ich

oferty wymagan formalnych na ww. stanowisko stwierdza sip, co nastqpuje:

I. W zwiq,zku z naborem wplynqlo og6lem: "' ofert/-y,

* ty*- 
w terminie skladania ofert wptynElo og6lem: ... ofert/-y,

- po uptywie terminu skladania ofert wp!'nqlo og6lem: .. . ofert/-y.

II. Kandydaci, kt6rych oferty wptyngly do Zarzqdu po uptywie terminu skladania ofert ( nie bior4cy udzialu w dalszej

procedurze naboru ):

Lp. Nazwisko i imip kandydata Miejsce zamieszkania kandydata
Data wplywu

III. SpoSr6d ofert, kt6re lvptynely do Zarz4du w terminie skladania ofert wymagania formalne spelniajq nastqpujqcy

kandydaci:

Lp. Nazwisko i imig kandydata Miejsce zamieszkania kandydata

IV. SpoSr6d ofert, kt6re lvpbmefy do Zarz4du w terminie skladania ofert wymagari formalnych nie spelniajq nastqpuj4cy

kandydaci:

Lp. Nazwisko i imip kandydata Miejsce zamieszkania kandydata

Uzasadnienie

Data sporzqdzenia protokolu

Komisja w skladzie I:
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Zalqczniknr 7

do Procedury naboru

PROTOKOI, KONCOWY
Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDAToW

do pracy w Zarzqdzie Zieleni Miejskiej, z siedzibqprzy ul. Konstantynowskiej 8/10, 94-303 +'6d2,

na stanowisko

w....
/pelna ndnil ct kom6rki organizacyj nej /

Liczba wakat6w i wymiar czasu pracy:

Numer ewidencyjny naboru:

Data publikacji ogloszenia o naborze;

Termin skladania ofert uplyn4l z dniem:

I. Osoby biorqce ndzial w naborze:

Osoby wchodzqce w sklad Komisji ds. Naboru

1. Przewodnicz4cy:

2 . Zastpp ca Przewo dni czqc e go :

3. Czlonek:

4. Czlonek:

Protok6l sporz4dzil:

III. W zwtqzkuz naborem ofertE(-ty) zlofil(-o) og6lem: .....kandydat(-6w),

w tym:
- w terminie skladania ofert ofertg(-ty) zlotyl(-o) og6lem: . ....kandydat(-6w),

- po uplywie terminu skladania ofert ofertE(ty) zloty\(-o) og6tem: .....kandydatG6w).

Kandydaci, kt6rych oferty wptynely do Zarzqdu po uplywie terminu skladania ofert, nie brali
udzialu w dalszych etapach procedury naboru.

III. SpoSr6d kandydat6w, kt6rych oferty wplynEty w terminie skladania ofert, wymagania formalne
spelnil(-o) ....... Kandyda(-6w).

IV. SpoSr6d kandydat6w, kt6rych oferty wplyngly w terminie skladania ofert, wymagari formalnych

nie spelnil(-o) ........ kandyda(-6w).

V. Zastosowane metody i techniki naboru:
1. W procesie rekrutacji - zastosowano metodg rekrutacji zeurngtrznej z vrykorzystaniem

techniki ,,ogloszenia o pracy" podlegaj4cego upowszechnieniu w Biuletynie Informacji
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Publicznej Zarzqdu, na tablicach ogloszeri Zarzqdu oraz podlegajqcego przekazaniu do

wlaSciwych powiatowych urzgd6w pracy'
2. Do oceny spelniania wymagari formalnych - zastosowano metodq analizy dokument6w

pod wzglgdem formalnej kompletnoSci wymaganych dokument6w, posiadania przez

kandydat6w odpowiedniego wyksztalcenia, staZu pracy, kwalifikacji zawodowych .

3. Testy kwalifikacyjne, przeprowadzono w dniu
4. W procesie selekcji - zastosowano metodE analizy dokument6w, jak r6wnie2 technikq

panelowej rozmowy kwalifi kacyj nej, przeprowadzonej w dniu

VI. W wyniku przeprowadzonego procesu naboru Komisja ds. Naboru wylonila nastppuj4cych

najlepszych kandydat6w uszeregowanych wedlug poziomu spelniania przez nich wymagari

okreSlonych w ogloszeniu o naborzelnie wylonila os6b spelniajqcych w dostatecznym stopniu

wymagari okreSlonych w ogloszeniu o naborze:

Lp. Nazrvisko i imig kandydata Miejsce zamieszkania

1

2.

4.

5.

Lp. 1 - spelnia wymagania w naiwy2szym stopniu
Lp. 5 - spelnia wymagania w nainiZszym stopniu

VII. Uzasadnienie dokonanego wyboru lub informacja o niedokonaniu wyboru wraz
z uzasadnieniem:

VIII. Wnioski Komisji do Dyrektora:

Komisja ds. Naboru wnioskuje o:
n zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku

Pani/Pana

w ramach umowy o pracQ na:

! czas okreSlony..
! czas nieokreSlony,
! z jednoczesnym przyznaniem wynagrodzenia miesigcznego brutto w wysokoSci

. zl (slownie: .... .... zlotYch )
! ponowienie naboru
n nieponawianie naboru
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IX. Ewentualne dodatkowe wnioski lub informacje Komisji dla Dyrektora:

Protok6l sporz4dzono w dniu .....roku.

Podpisy os6b wchodzqcychw sklad Komisji ds. Naboru:

1. Przewodniczqcy:

2. Zastpp ca Przewodni czqce go ;

3. Czlonek:

4. Czlonek;

X. Decyzja Dyrektora:

tr Zatwierdzartwyniki przeprowadzonego naboru

tr Zatwierdzanproponowan e przez KomisjE warunki zatrudnienia

t] Ustalam nastEpujqce warunki zatrudnienia:

I Nie zatwierdzamwynik6w przeprowadzonego naboru

tr Polecam ponowienie naboru na ww. stanowisko

|-l Polecam nieponawianie naboru na ww. stanowisko

/podpis i pieczg6 imienna Dyrektora/
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Zalqczniknr 8

INFORMACJA do Procedury naboru

O WYNIKU NABORU KANDYDATOW

do pracy w Zarzqdzie Zieleni Miejskiej, z siedzib4przy ul. Konstantynowskiej 8110,94-303 L6d2,

na stanowisko

w....
/p elna nazw a kom6rki organiz acyj nej /

Liczbawakat6w i wymiar czasu pracy:

Numer ewidencyjny naboru:

Data publikacji ogloszenia o naborze:

Termin skladania ofert uptryn4l z dniem:

Data publikacji informacji o wyniku naboru:

roku

roku

roku

W wyniku przeprowadzonego izakoirczonego procesu naboru kandydat6w do pracy w
Zarzqdzie ZieLeru Miej skiej, z siedzib4 p rzy d. Konstantynowskiej 8/ I 0, 94-3 0 3 tr'6d2,

na stanowisku .. .w ....
/pelna nazlvo komdrki organizacyjnej/

zostal(a) wyloniony(a) :

Lp. Nazwisko i imip kandydata Miejsce zamieszkania

1

Uzasadnienie:

Oot rrrn*,y kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarzqdziezostan4dolqczone do
jego akt osobowych.

Dokumenty pozostalych kandydat6w bgdq przechowywane w Dziale Kadr i Plac przez okres

3 miesiEcy od dnia zatrudnienia kandydata wylonionego w naborze.

W okresie tym kandydaci bgdqmogli dokonywa6 odbioru swoich dokument6w za potwierdzeniem

odbioru. Zar:zqdZieleni Miejskiej nie odsyla dokument6w kandydatom.

Przewodniczqcy
Komisji ds. Naboru

t6

/nnrlnis i nieazclkel


