ZarzqilzenieNr7
Dyrektora Regio
z dnia

011
lityki Spolecznej
roku.

w sprawie:wprowadzeniarrProcedurynaboru kandydat6w do pracy w Regionalnym
Centrum Polityki Spolecznej w Lodzi oraz zasad pracy Komisji
Rekrutacyjnej".

Na podstawie$ 7 ust. l, ust. 4, ust. 7 StatutuRegionalnegocentrumPolityki Spolecznejw
I-odzi w zwigku z art. 1l - 15 ustawy z dma 2l listopada2008 r. o pracownikach
(Dz.U.Nr 223,poz. 1458ze zm.),
samorzqdolvych
zan 4ilzam,co nastppuje:

s1.
Wprowadzam,,Procedurgnaboru kandydat6wdo pracy w Regionalnym Centrum Polityki
Spolecmej w N,odzi oraz zasadpracy Komisji Rekrutacyjnej", stanowiqpqzalqcmtk do
niniejszegozarzqdzenra.
$2.
WykonaniezarzdzemapowierzamKierownikowi Wydziatu Oryanzacyinego.

$3.
Traci moc ZarzqdzeneNr l/2006 Dyreklora RegionalnegoCentrum Polityki Spolecznej z
dnra 2 stycznia 2006 roku w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska
urzgdniczew RegionalnymCentrumPolityki Spolecznej.
$4.
ZanLdreruewchodzi w Zyciez dniempodpisania.

Proceduranaboru kandydat6wdo pracy
w RegionalnymCentrum Potityki Spolecznejw Lodzi
oraz zasadpracy Komisji Rekrutacyjnej

1.

2.

3.
a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)

4.

Rozdzial I
Postanowieniaog6lne
naborukandydat6wna wolne stanowiska
okreSlaj4procedurp
Niniejszepostanowienia
urzgdnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzgdnicze, zatrudnianych w
RegionalnymCentrumPoliryki Spolecznej,zwanym dalej RegionalnymCentrum,na
podstawieumowy o pracQorazzasadypracyKomisji Rekrutacyjnejw celu:
1) zagwarantowanianaboru kandydat6w zgodnie z zasadami otwartoSci i
konkurencyjnoScinaboru,
2) stosowaniametod oraz technik naboru zgodnie z przyjgtymi standardami,
praktykamii wymogamiw samorz4dzieterytorialnym,
3) realizacji efektywnej obsadykadrowej poszczeg6lnychstanowisk i kom6rek
or ganizacyjnychw RegionalnymCentrum Polityki Spolecznejzapewniajqcej
prawidlowewypelnianiejego cel6w i zadah.
Procedurgnaboru kandydat6w na wolne stanowiskawzgdnicze oraz zasadypracy
Komisji stosuje sig do tych stanowisk urzgdniczych,na kt6rych pracownicy
zatrudnianis4napodstawieumowyo pracQ.
postanowieniami
nie podlegaj4:
okreSlonymniniejsz5rmi
Procedurzeorazzasadom
indywidualne lub grupoweprzeniesieniapracownik6w na irure stanowiskawewn4trz
Regionalnego Centrum, wynikaj4ce z reorgarizacji Regionalnego Centrum jak
r6wnie2 zirrqzanez awansempracownik6wna kierowniczestanowiskaurzgdricze,
awansepracownik6ww ramachstanowiskprry, na kt6rych s4zatrudnienilub na inne
stanowiskapracy- wl4czniez awansamina kierowniczestanowiskaurzEdnicze,
cznsowe powierzenia pracownikom pelnienia obowiq-zk6w( p.o. ) na innych
stanowiskach pracy lub czasowe powierzenia pracownikom obowiq_zk6w
wynikajqcych z innych stanowiskpracy - wlqcznie z kierowniczymi stanowiskami
urzEdniczymi,
postglowania dotyczqce nawiq,zywaniaz pracownikami Regionalnego Centrum
zatrudnionymina okrespr6bny lub czasokre5lonykolejnych um6w o pracQw ramach
tego samegolub innego stanowiskapracy lub stanowiskaurzgdniczegowlqcnie z
awansamina kierowniczestanowiskaurzgdnicze,
wynikaj4cez przepis6wszczeg6lnych,
w tym z art.23r Kodeksuprrcy, przejScialub
przeniesieniapracownik6w do pracy w RegionalnymCentrum,w tym na stanowiska
urzgdniczeorazna kierowniczestanowiskawzgdricze,
postgpowaniadotyczqcezatrudnieniana podstawieum6w o pracQna czasokreSlonyw
celu zastEpstwpracownik6wRegionalnegoCentrumw czasieich usprawiedliwionej
nieobecnoSci,
na podstawieart.25 $ 1 zdaniedrugiekodeksupracy,
przypadki inne anizeli okreSlonew lit. a) - 0, w kt6rych nie nastgpujezatrudnienie
pracownika w Regionalnym Centrum na wolnym stanowisku urzgdniczSrmlub w
kt6rych zatrudnieniepracownika na wolnym stanowiskuurzEdniczymnastgpujena
zasadach
okreSlonych
w przepisachszczeg6lnych.
Postanowieniaust. 2 nie naruszaj4tryb6w i warunk6w dokonywaniaczpnofici z
zakresuprawa pracy w przypadkach,o kt6rych mowa w lit. a) - 0, okre6lonych
przepisamiszczeg6lnymi.

5. Wykazy stanowisk wzgdruczych, w tym kierowniczych stanowisk urzEdniczych,
okreSlaj4 obowiq,zuj4cew Regionalnym Centrum przepisy o wynagradzaniu
pracownik6w.
6. OtwartoSi naboru jest realizowana w szczeg6lnoScipoprzez upowszechnianie
informacji o wolnych stanowiskach urzgdniczych i prowadzonych naborach
kandydat6w na te stanowiska rLa zasadach okreSlonych w niniejszych
postanowieniach.
RozdzialII
Podjgcie decyzji o rozpoczpciu procedury rekrutaryjnej
urzgdnicze.

na wolne stanowisko

1. Decyzjg o rozpoczpciuproceduryrekrutacyjnejpodejmujeDyrektor Regionalnego
Centrum Polityki Spolecznej, opierajqc siE na informacjach przekaz,arrychprzez
kierownikaWydziafuo wakuj4cymstanowiskuw formiewnioskuo przyjgcienowego
pracownika.
2. Wniosek, o kt6rym mowa w pkt 1, powinien by6 przekazanyz co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem, pozwalajqcym na uniknigcie zakl6cefi w
funkcjonowaniuWydzialu.
3. Wnioseko przyjgcienowegopracownikastanowizal4czniknr 1.
4. Kierownik Wydziatu przedkladado akceptacjiDyrektorowi Centrumprojekt opisu
stanowiskana wakujqcemiejscepracy.
5. Opis stanowiskapracy,o kt6rym mowaw pkt 3 zawiera:
a) dokladneokreSleniecel6w i zadafiwykonywanychna danym stanowiskuptacy onz
je,
wynikajqcychz tegotytutu obowiqzk6wobciq_zaj4cych
zajmujqcego
b) okreSlenie szczeg6lowych wymagan w zakresie kwalifrkacji, umiejEtnoScii
predyspozycjiwobecos6b,kt6reje zajmujqo
c) okreSlenie uprawnieri sluZ4cych do wykonywania zadart oraz niezbgdnego
wyposaZenia,
d) okreSlenie
odpowiedzialnoSci,
e) inne wyznacznikiokre5laj4ceindywidualny charakterdanegostanowiskapracy.
6. Akceptacjaprojektu opisu stanowiskapracy oraz zgodaDyrektora Centrumpowoduj4
roz4oczgcieprocedurynaborukandydat6wna wolne stanowiskourzgdnicze.
7. Formularzopisu stanowiskapracy stanowizalqczniknr 2.
RozdzialIII
Powolaniekomisji rekrutacyjnej.
1. Komisjg rekrutacyjn4powotuje DyrektorRegionalnego
CentrumPolityki Spolecznej.
2. W skladkomisji rekrutacyjnejwchodzq:
jako przewodniczqcy
a) DyrektorRegionalnego
CentrumPolityki Spolecznej
komisji lub
przez
osoba
niegoupowaZniona,
b) Kierownik Wydzialuwnioskuj4cyo zatrudnienie,
c) Specjalistads.kadr,bgd4cyjednoczeSnie
sekretarzem
komisji.
d) OsobawskazanaprzezDyrektorajednostki.
procedurynaboruna wolne stanowiskopracy.
3. Komisja dzialado czasuzakohczenra
RozdzialIV
Etapy naboru.

Ogloszenieo naborzena wolne stanowiskourzgdnicze.
Skladaniedokument6waplikacyjnych.
WstEpnaselekcjakandydat6w- analizadokument6waplikacyjnych.
Selekcja koricowa kandydat6w poprzez test kwalifikacyjny lub rozmowQ
kwalifftacyjn4.
naboruna danestanowiskowzgdnicze.
5. Sporzqdzenieprotokolu zprzeprowadzonego
6. Podjgciedecyzjio zatrudnieniui podpisanieumowyo prace.
7. Ogloszeniewynik6w naboru.

1.
2.
3.
4.

RozdzialV
Ogloszenieo naboue na wolne stanowiskouzgdnicze.
1. Ogloszenieo wolnym stanowiskuurzEdniczymumieszczasig obligatoryjnie w
Biuletynie Informacji Publicznejoraz na tablicy informacyjnejRegionalnegoCentrum
Polityki Spolecznej.
ogloszeridodatkowow innychmiejscach,m.in':
2. Mozliwejest umieszczanie
a) prasie,
b) akademickichbiurachkarier,
pracy,
c) biurachpoSrednictwa
d) urzgdachpracy.
3. Ogloszenieo naborzena wolnestanowiskozawiera:
a) nazwei adresjednostki,
stanowiskaurzgdniczego,
b) okreSlenie
c) okreslenie wymagan miqzarrych ze stanowiskiemurzgdniczym zgodnie z opisem
a kl6re dodatkowe,
kl6re z nich s4niezbEdneo
danegostanowiska,ze wskazaniem,
urzgdniczym,
na
stanowisku
d) wskazaniezakresuzadafwykonywanych
e) wskazaniewymaganychdokument6w,
f) okreslenieterminui miejscaskladaniadokument6w.
4. OgloszeniebEdzieznajdowalosig w BIP oraz na tablicy ogloszeriprzezco najmniej
I 0 dni kalendarzolvych.
5. Przykladogloszeniastanowizalqczniknr 3.
RozdzialVI
Przyjmowaniedokument6waplikacyjnych.
1. Przyjmowanie dokument6w aplikacyjnych od kandydat6w zainteresowanychpracQ
odbywasigw miejscui czasiewskazanymw ogloszeniu.
2. Na dokumentyaplikacyjneskladajqsiq:
a) list motywacyjny
b) zyciorys- curriculumvitae,
c) kserokopieSwiadectwpracy,
d) kserokopiedyplom6wpotwierdzajqcychwyksztalcenie,
e) kserokopiezaswiadczerio ukoriczonychkursach,szkoleniach,
f) referencje,
g) oryginalkwestionariusza
osobowego.
3. Dokumentyaplikacyjneskladaneprzezosobyubiegaj4cesig o zatrudnieniemog4byd
przyjmowanetylko po umieszczeniuogloszeniao organizowanymnaborzena wolne
stanowiskourzgdniczei tylko w formiepisemnej.

4. Nie ma moZliwodciprzyjmowaniadokument6waplikacyjnychdroggelektronicznqz
wyj4tkiem opatrzonychbezpiecznympodpisemelektronicznym,weryfikowanym za
pomocqwaZnegokwalifikowanegocertyfikatu.
5. Nie ma mo2liwoSciprzyjmowaniadokument6waplikacyjnychpozaogloszeniem.
RozdzialVII
Wstppnaselekcjakandydat6w- analtzadokument6waplikacyjnych.
1. Analiry dokument6wdokonujekomisjarekrutacyjna.
2. Analiza dokument6w polega na zapozreril siQ przez komisjg z aplikacjami
nadeslanym
i przezkandydat6w.
3. Celem analizy dokument6wjest por6wnanie danych zawartych w aplikacji z
wymaganiamiformalnymiokreSlonymiw ogloszeniu.
4. Wynikiem analizy dokument6wjest wstgpne okresleniemozliwoSci zatrudnienia
kandydatado pracy na wolnym stanowiskuurzgdniczym.
RozdzialVIII
Selekcjakof cowakandydat6w.
1. Na selekcjEkoricowqskladaj4siq:
a) testkwalifikacyjny,
lub
b) rozrnowakwalifikacyjna.
2. Testkwalifikacyjny:
a) celemtestukwalifikacyjnegojest sprawdzeniewiedzy i umiejgtnoSciniezbpdnychdo
wykonywaniaokreSlon
ej pracy,
b) kahde pytanie w teScie kwalifikacyjnym ma odpowiedni4 skalg punktowq.
Maksymaln4iloS6punkt6w kaZdorazowoustala6bgdziekomisja rekrutacyjna.
3. Rozmowakwalifikacyjna:
a) celem rozmowy kwalifftacyjnej jest nawiq,zanie bezpoSredniegokontaktu z
kandydatemi weryfikacja informacji zawar$ch w aplikacji.
b) Rozmowakwalifikacyjnapozwoli r6wnie2zbada6;
- predyspozycjei umiejgtnoScikandydatagwarantuj4ceprawidlowe wykonywanie
powierzonychobowiqgk6w,
- posiadan4wiedzg
na tematsamorz4du
wojew6dztwa,
- obowi4Tkii zakresodpowiedzialnoSci
na stanowiskachzajmowanychpoprzednio
przezkandydata,
- celezawodowekandydata.
c) roznowg kwalifikacyjnqprzeprowadzakomisja
rekrutacyjna,
d) kazdy czlonek komisji rekrutacyjnej podczas roznowy przydziela kandydatowi
punktyw skali od 0 do 10.
RozdzialIX
Ogloszeniewynik6w.
l. Komisja rekrutacyjna wybiera kandydata, kt6ry w selekcji koricowej uzyskal
najwylszqliczbg punkt6w z testulub rozmowykwalifikacyjnej.
2. Kandydatwyloniony w drodzenaboruprzedzawarciemumowy o pracg zobowrqzany
jest przedloiry1zaSwiadczerieo niekaralnoScii badanielekarskie.

RozdzialX
Spozqdzenieprotokolu z przeprowadzonegonaboru na dane stanowiskopracy.
1. Po zakofrczeniuprocedurynaborusekretarzkomisji sporzndzaprotok6l.
2. Protok6lzatireraw szczeg6lnoSci:
a) okreSleniestanowiska urzEdniczego,na kt6re byl prowadzony nab6r, liczbg
kandydat6woraz imiona, nazwiskai adresynie wigcej niZ 5 najlepszychkandydat6w,
uszeregowanychwedtug spelnieniaprzez nich wymagariokreSlonychw ogloszeniuo
nabotze,
b) informacjg o zastosowanychmetodach i technikach naboru, uzasadnieniedanego
wyboru.
3. Wz6r protokolustanowizal1czniknr 4.
RozdzialXI
Informacja o wynikach naboru.
1. Informacjg o wynikach naboru upowszechniasiE w terminie 14 dni od dnia
zatrudnieniawybranegokandydatalub zakoftczeriaprocedurynaboru, w przypadku
gdy w jego wyniku nie doszlodo zatrudnienia2ndnegokandydata.
2. Informacja,o kt6rej mowaw pkt l,zatviera:
a) r;razweiadresjednostki,
b) okreSlenie
stanowiskaurzgdniczego,
c) imig i nazwiskowybranegokandydataorazjegomiejscezamieszkani4
d) uzasadnieniedokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienienie zatrudnienia
Zadnegokandydata.
3. Informacjgo wyniku naboruupowszechnia
sigw BIP i na tablicy ogloszeriprzezokres
co najmniej3 miesigcy.
4. Jehelistosunekpracyosobywylonionejw drodzenaboruustalw ci4gu3 miesigcyod
dnia nawiq,zaniastosunkupracy,mo2liwejest zatrudnieniena tym stanowiskukolejnej
osoby spoSr6dnajlepszychkandydat6wwymienionych w protokole tego naboru.
Przepisypkt 1, 2 i 3 stosujesiEodpowiednio.
5. Wz6r informacjio wynikachwyborustanowi4zal4cznikinr 5 i nr 5a

Rozdzial XII
Spos6bpostppowaniaz dokumentamiaplikacyjnymi.
l. Dokumentyaplikacyjnekandydata,kt6ry zostaniewyloniony w procesierekrutacji,
zostan4dolqczone
dojego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjneos6b, kt6re w procesierekrutacji zakwalifikowaty sig do
dalszegoetapui zostatyumieszczonew protokole,bgd4przechowywane,zgodrie z
instrukcjq kancelaryjnq przez okres 2 lat, a nastgpnie przekazanedo archiwum
zakladowego.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostalych os6b bede odbierane osobi6cie przez
kandydat6wa po uptywie 3 miesiEcyod dnia upowszechnieniainformacji o wyniku
naborubgd4protokolarnieniszczone.

