
DYREKTOR
ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

^-JCUj-—

Ewelina WRÓBLEWSKA

Na podstawie 4 ust. 4 statutu jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Zieleni
Miejskiej" w Łodzi, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVIII/975/12 Rady Miejskiej
w Łodzi z dnia 12 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2836),
zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXVII/1601/13 z dnia 11 grudnia
2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2394) oraz art. 11 - 15 i art. 26 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r.
poz. 60,1930)

zarządzam, co następuje:

1. Załącznik numer 2 do procedury naboru stanowiącej załącznik numer 1 do
Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Zarządu Zielni Miejskiej w Łodzi z dnia 5 października
2012 r., przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Załącznik numer 3 do procedury naboru stanowiącej załącznik numer 1 do
Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Zarządu Zielni Miejskiej w Łodzi z dnia 5 października
2012 r., przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Załącznik numer 4 do procedury naboru stanowiącej załącznik numer 1 do
Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Zarządu Zielni Miejskiej w Łodzi z dnia 5 października
2012 r., przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Załącznik numer 5 do procedury naboru stanowiącej załącznik numer 1 do
Zarządzenia Nr 1 /2012 Dyrektora Zarządu Zielni Miejskiej w Łodzi z dnia 5 października
2012 r., przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

5. Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy Dyrektora ds. Finansowych
i Administracyjnych.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2018
DYREKTORA ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniające w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne
stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Zieleni

Miejskiej w Łodzi oraz powołania i zasad pracy Komisji ds. Naboru.



/podpis i pieczątka naczelnika wydziału/

W załączeniu - opis stanowiska pracy.

WNIOSEK

O ROZPOCZĘCIE PROCEDURY NABORU

Proszę o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury naboru kandydatów:

o  na stanowisko

o  w wymiarze czasu pracy

o w (pełna nazwa komórki organizacyjnej)

Potrzeba zatrudnienia pracownika na wskazanym wyżej stanowisku wynika z:

opowstania wakatu po
outworzenia nowego stanowiska pracy / nowej komórki organizacyjnej -
okonieczności zwiększenia obecnego zatrudnienia w celu zapewnienia realizacji zadań
oinnej sytuacji -

Uzasadnienie:

(Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej)

za pośrednictwem
Działu Kadr i Płac

/pieczątka komórki organizacyjnej/

Łódź, dnia

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 57/2018
Dyrektora ZZM
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 2
do Procedury naboru



/podpis i pieczęć imienna Dyrektora/

Nie wyrażam zgody na rozpoczęcie naboru

Wyrażam zgodę na rozpoczęcie naboru

Decyzja Dyrektora:

/podpis i pieczątka Kierownika Dział Kadr i Płac/

/podpis i pieczątka/

Opinia, uwagi Działu Kadr i Płac:

akceptuję wniosek

nie akceptuję wniosku

Opinia osoby nadzorującej komórkę organizacyjną (Zastępcy Dyrektora), w której wystąpiła potrzeba
zatrudnienia pracownika:



* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Ztirządu Zieleni Miejskiej w Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata
oraz z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko", należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Oferta kandydata musi zawierać:

CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w
przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa

Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
oświadczenie, że kandydat nie jest karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi*
oświadczenie o charakterze wykonanej działalności gospodarczej
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w procesie rekrutacji na
wymienione w ogłoszeniu o naborze stanowisko.

Stanowisko

Wymiar czasu pracy:,

Numer ewidencyjny naboru:>

Umowa o pracę^

Data publikacji ogłoszenia:

Termin składania ofert do:

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

Wymagania formalne/konieczne:

obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
wykształcenie:

Wymagania dodatkowe:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 57/2018
Dyrektora ZZM
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 3 do Procedury naboru



Przewodniczący
Komisji ds. Naboru

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Zarząd (datę wpływu). Dokumenty
doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

w terminie do dnia:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
ul. Konstantyno wska 8/10, 94-303 Łódź sekretariat



Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 57/2018
Dyrektora ZZM
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 4
do Procedury naboru

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a\
/imię i nazwisko/

zamieszkały/aj
/adres zamieszkania/

legitymujący/a się dowodem osobistym
/seria i numer/

Wydanym przez,

przystępując do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w związku z art. 6 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r.
poz. 60, 1930)

oświadczam, że:

LJ posiadam obywatelstwo polskie*,

LJ posiadam obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa,

którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej*,

LJ posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,

LJ korzystam z pełni praw publicznych,

LJ nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne,

LJ nie byłem/am jak również nie jestem prawomocnie skazany/a za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz zobowiązuję się
wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności
w przypadku wyłonienia mojej osoby w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru
do zatrudnienia w Zarządzie Zieleni Miejskiej,

LJ nie byłem/am jak również nie jestem prawomocnie skazany/a za przestępstwa, o których

mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

LJ nie byłem/am jak również nie jestem karany/a karą zakazu pełnienia funkcji związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) *,

LJ charakter wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej jest/był zgodny

z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze*,



/miejscowość, data/,/podpis/

'jeżeli w naborze jest wymagane i dotyczy kandydata, należy kwadrat przekreślić znakiem „x"

wskazanych w

kandydatów do

ub ograniczenia

wyjątkiem tych,
prawa.

yskiej z siedzibą

^chrony Danych,

rekrutacyjnego,

ejszym procesie

1.Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zarząd Zieleni Mi
w Łodzi ul Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź, zwany dalej Administratorem.

2.Administrator, w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora
z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: dane.osobowe@zzm.lodz,

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu
4.Dane osobowe będą udostępniane pracownikom, biorącym udział  w nin

rekrutacyjnym oraz pracownikom działu kadr Administratora.
5.Odbiorcą Pana/Pani danych mogą być podmioty, z którymi współpracujemy.
6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z

które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego
7.Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacji.
8.Ma Pan/Pani prawo do:

a)dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia
przetwarzania,

b)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c)przenoszenia danych,
d)wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.Podanie danych osobowych j est dobrowolne, j ednocześnie niepodanie informacj i
art. 221  1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne
pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.

Obowiązek informacyjny



(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)(miejscowość i data)

StanowiskoNazwa i adres pracodawcy
dood

okres

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne okresy równorzędne z okresami zatrudnienia

5. Wykształcenie uzupełniające,

4. Wykształcenie

3.  Adres do korespondencji

(dokładny adres wraz z kodem pocztowym)                     (kontakt)

1. Imię (imiona) i nazwisko

2. Data urodzenia

Kwestionariusz osobowy

dla osoby ubiegającej sięozatrudnienie

Załącznik nr 5
do Procedury naboru

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 57/2018
Dyrektora ZZM
z dnia 28 czerwca 2018 r.



-

6. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

-

5. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ SŁUŻBOWYCH (podpisywanie określonych dokumentów,

samodzielne prowadzenie uzgodnień itp.)

3. WYMIAR CZASU PRACY

•S  Kogo zastępuje:

•S  Kto zastępuje:

^ Stanowisku podlegają:

•̂   Stanowisko podlega:

Zastępstwo

Podległość służbowa

Wewnętrzna komórka

organizacyjna

Wydział

2. POZYCJA W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ ZARZĄDU

1. NAZWA STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY



POŻĄDANE

xyn i urzgdzeń biurowych, programów

w, dokonywania tłumaczeń itp.)

NIEZBĘDNE

8.6 Umiejętności praktyczne (np. obsługa określonych mas^

komputerowych, przygotowywania określonych dokumentó

POŻĄDANENIEZBĘDNE

8.5 Znajomość języków obcych (rodzaj języka, stopień i zakres znajomości

-

8.4. Niezbędna wiedza specjalistyczna (nazwy przepisów, procedur postępowania oraz zagadnień,

które pracownik powinien znać)

POŻĄDANENIEZBĘDNE

8.3 Uprawnienia kwalifikacyjne lub zawodowe

POŻĄDANENIEZBĘDNE

8.2. Doświadczenie zawodowe - staż pracy

POŻĄDANENIEZBĘDNE:

8.1. Wykształcenie (poziom, kierunek, specjalność)

8. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE (poza wynikającymi wprost z ustawy z dn. 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych)                  '.  , '.:

7. DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH I DANYCH OSOBOWYCH (podać, czy pracownik w

zakresie zadań realizowanych na stanowisku ma dostęp do informacji niejawnych oraz wskazać

klauzulę niejawności tych informacji, a w przypadku danych osobowych - wskazać jakiego rodzaju

sq to dane i czy sq one zawarte w zbiorze danych osobowych)



/podpis i pieczątka osoby występującej
z wnioskiem/

/data sporządzenia//podpis      i     pieczątka    osoby
sporządzającej opis stanowiska pracy/

wobec czego, na tym stanowisku

mogą/nie mogą* być zatrudniani obywatele innych niż Polska państw Unii Europejskiej lub innych
państw, których obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zgodnie z art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

*niepotrzebne skreślić

Praca na stanowisku, którego dotyczy nabór

polega/nie polega* na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej
i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa,

10. OCENA MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSOBY NIEPOSIADAJACEJ OBYWATELSTWA POLSKIEGO

9. UWAGI IINFORMAGE DODATKOWE (np. częste wyjazdy służbowe, praca poza siedzibą Zarządu itp.)

POŻĄDANENIEZBĘDNE

8.7 Cechy osobowości i umiejętności psychospołeczne


