Załącznik do Zarządzenia Nr 7
Komendanta Straży Miejskiej we Włocławku
z dnia 17 .10.2007 roku w sprawie ustalenia
procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska
urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska
urzędnicze w Straży Miejskiej we Włocławku.

„Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze
stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej we Włocławku”
§ 1. Niniejsze zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze określają
szczegółowe procedury związane z zatrudnianiem pracowników na podstawie umowy o
pracę.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. Komendzie – należy przez to rozumieć Komendę Straży Miejskiej we Włocławku.
2. Komendancie - należy przez to rozumieć Komendanta Straży Miejskiej we
Włocławku.
3. Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Rekrutacyjną przeprowadzającą
czynności naboru w Komendzie Straży Miejskiej we Włocławku.
4. Naborze - należy przez to rozumieć otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na
wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w
Komendzie Straży Miejskiej we Włocławku.
5. Biuletynie - należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej.
§ 3. 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury naboru na wolne stanowisko podejmuje
Komendant, z zastrzeżeniem możliwości obsadzenia stanowiska w drodze awansu
zawodowego lub przesunięcia pracownika w ramach Wydziałów Komendy.
2. Procedurę naboru rozpoczyna ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz
naborze kandydatów na stanowisko, które zawiera:
1)nazwę Komendy i jej adres.
2)określenie wolnego stanowiska urzędniczego.
3)określenie wymagań szczegółowych związanych z wolnym stanowiskiem
urzędniczym, zgodnie z opisem tego stanowiska i ze wskazaniem, które z nich są
niezbędne, a które traktowane są jako dodatkowe.
4)wskazanie zakresu zadań wykonywanych na wolnym stanowisku urzędniczym.
5)wskazanie wymaganych dokumentów.
6)określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
3. Projekt treści ogłoszenia przedstawia Komendantowi celem zatwierdzenia Kierownik
Referatu Logistyki i Administracji.
4. Ogłoszenie określone w ust. 2 publikuje się poprzez umieszczenie w biuletynie oraz
na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej na czas nie krótszy niż 14 dni od
dnia opublikowania tego ogłoszenia.

Dział I
Komisja Rekrutacyjna
§ 4.1. Na potrzeby naboru tworzy się Komisję Rekrutacyjną w skład, której wchodzą
następujące osoby:
1)Komendant – Przewodniczący Komisji.
2)Zastępca Komendanta Straży Miejskiej.
3)Naczelnik Wydziału wyznaczony przez Komendanta.
4)Kierownik Referatu Logistyki i Administracji.
2. Pracami Komisji Rekrutacyjnej kieruje Przewodniczący Komisji, który w
szczególności:
1)czuwa nad wykonywaniem przez Komisję powierzonych jej czynności.
2)reprezentuje Komisję na zewnątrz.
3)ustala porządek obrad Komisji, zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy obradom.
3. W razie nieobecności Przewodniczącego, jego obowiązki pełni wyznaczony
zastępca.
4. Protokolantem Komisji jest Kierownik Referatu Logistyki i Administracji.
5. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny. Pierwsze
posiedzenie Komisji odbywa się nie później niż w trzecim dniu po upływie terminu
składania ofert.
6. Komisja rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości zwykłą większością
głosów, w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu, przy czym
głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Komisji.
7. Dla ważności posiedzenia Komisji konieczny jest udział w nim wszystkich
członków.
8. W posiedzeniach, z wyłączeniem narad Komisji i głosowania, może uczestniczyć
ekspert – osoba zaproszona przez Przewodniczącego Komisji.
9. Członkiem Komisji nie może być osoba składająca ofertę, albo będąca małżonkiem
takiej osoby lub jej krewnym ewentualnie powinowatym, albo pozostająca w takim
stosunku prawnym lub faktycznym z osobą składającą ofertę, że to może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu i bezstronności.
10. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 9 zostaną ujawnione w toku
postępowania, Komendant niezwłocznie odwołuje członka Komisji, którego
okoliczność dotyczy i uzupełnia skład Komisji.
§ 5.1. Do zadań Komisji należy wykonywanie następujących czynności przeprowadzenia
naboru:
1)merytoryczna weryfikacja ofert i zbadanie ich formalnej poprawności tj. ustalenie,
czy oferta została złożona w terminie, czy zawiera wszystkie niezbędne dokumenty,
czy uczestnik naboru spełnia warunki określone w ogłoszeniu o naborze, w
przeciwnym razie oferta podlega odrzuceniu.
2)weryfikowanie i zatwierdzania protokołów kończących każdy z etapów, o których
mowa w dalszej części Regulaminu, sporządzanych przez protokolanta Komisji.
3)przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, polegającej w pierwszej kolejności na
omówieniu motywacji kandydata, zadawaniu jednakowych pytań, służących
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stwierdzeniu przydatności na stanowisko, a następnie o ile zaistnieje potrzeba,
dodatkowych pytań zadawanych przez członków Komisji.
4)zbadanie zdolności kandydata do pracy na stanowisku oraz poinformowanie go o
warunkach pracy charakteryzujących stanowisko, o które się ubiega.
5)ustalenie listy osób, które najwyższym stopniu spełniają wymagania określone w
procesie naboru.
2. Uczestnicy naboru są oceniani przez każdego z członków Komisji w skali od 1 do 5
punktów. Oceny dokonuje się w pełnych punktach w sposób niejawny.
3. Ocena, o której mowa w ust. 2 dokonywana jest przy pomocy jednakowych kart
ostemplowanych pieczęcią Komendy Straży Miejskiej we Włocławku zawierających
zestaw nazwisk uczestników naboru ułożonych w kolejności alfabetycznej. Wzór karty
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Po zakończeniu oceny kandydatów przez Komisję protokolant nanosi jej wyniki na
kartę zbiorczą. Wzór karty zbiorczej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Dział II
Wymagane od uczestników naboru podstawowe warunki formalne
§ 6.1. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi spełniać wymogi formalne określone w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz U. z 1997 r, Nr 123, poz.
779 z późn. zm.), a w szczególności:
1)posiadać obywatelstwo polskie.
2)korzystać z pełni praw publicznych.
3)posiadać, co najmniej wykształcenie średnie.
4)mieć nienaganną opinię.
5)być sprawnym pod względem fizycznym i psychiczny.
6)legitymować się niekaralnością.
7)mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.
8)mieć ukończone 21 lat.
2. Kandydat na stanowisko urzędnicze powinien posiadać następujące cechy
osobowościowe:
1)odporność na stres.
2)dyspozycyjność.
3)poczucie odpowiedzialności.
4)zdecydowanie i samodzielność w działaniu.
5)umiejętność współpracy, zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami,
podwładnymi, przełożonymi i współpracownikami.
6)cierpliwość.
7)terminowość.
8)gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
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§ 7. Kandydat na kierownicze stanowisko urzędnicze musi spełniać wymogi określone w
§ 6 ust. 1 pkt 1-2, 4-8 i ust 2 niniejszego Regulaminu oraz dodatkowo:
1)posiadać kwalifikacje określone w art. 3 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca
1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1593 z
późn. zm.).
2)legitymować się co najmniej 5 letnim stażem pracy.
3)posiadać inne wskazane w ogłoszeniu predyspozycje i umiejętności.
§ 8.1. W przypadku ubiegania się o stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko
urzędnicze należy składać w sekretariacie Komendy, niżej wymienione dokumenty:
1)życiorys zawodowy ze zdjęciem.
2)list motywacyjny.
3)oświadczenie o niekaralności.
4)oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (dotyczy kandydata na
kierownicze stanowisko urzędnicze).
5)oświadczenie o statusie uczestnika naboru jako bezrobotnego i zarejestrowanego
we właściwym Urzędzie Pracy lub nie posiadaniu takiego statusu.
6)kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
7)kopie świadectw pracy.
8)referencje.
9)inne wskazane w ogłoszeniu dokumenty.
2. Uczestnik naboru winien umieścić dokumenty określone w ust. 1 w kopercie opisanej
w sposób niżej podany:
a) imię i nazwisko uczestnika naboru;
b) „Dokumenty uczestnika naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Komendzie Straży
Miejskiej – dotyczy ogłoszenia z dnia .....................................

Dział III
Etapy procesu naboru na stanowisko urzędnicze
Rozdział I
I etap naboru
§ 9.1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze
Komisja dokonuje weryfikacji zgłoszeń zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 1 pkt
1 niniejszego Regulaminu.
2. Po dokonaniu czynności określonej w ust. 1 protokolant Komisji sporządza protokół z
listą kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o
naborze.
3. Lista, o której mowa w ust. 2 zawierająca imiona i nazwiska kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, upowszechniona
zostaje w biuletynie i na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej.
4. Etap I naboru kończy sporządzenie przez protokolanta protokołu z listą kandydatów
spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zawierające pełne
dane o uczestnikach naboru, którym protokolant podaje termin przystąpienia do
pisemnego testu kwalifikacyjnego.
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Rozdział II
II etap naboru
§ 10.1. Etap II polega na napisaniu przez kandydata testu z wiedzy ogólno-społecznej.
2. Prawidłowość odpowiedzi udzielonych w teście sprawdzana jest przez protokolanta
Komisji.
3. Protokolant Komisji sporządza na podstawie wyników z testu protokół w formie listy
nazwisk, w którym określa ilość uzyskanych punktów oraz którzy z kandydatów
uzyskali, co najmniej 60% na 100% możliwych do uzyskania punktów.
4. Etap II kończy uzyskanie wymaganej ilości 60% na 100% możliwych do uzyskania
punktów przez kandydata i kwalifikuje go do następnego etapu naboru.
5. W przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu naboru mniejszej ilości osób niż
przewidzianej do szkolenia podstawowego, dopuszcza się możliwość przejścia do
dalszego etapu kandydatów, którzy uzyskali ilość punktów zbliżoną do wymaganych
minimum 60%.
Rozdział III
III etap naboru
§ 11.1. Kandydaci zobowiązani są przystąpić do egzaminu ze sprawności fizycznej.
Warunkiem przystąpienia przez kandydata do testu sprawnościowego jest złożenie
pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu
według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu oraz strój
sportowy.
2. Zestaw prób sprawności fizycznej, wraz z kryteriami i zasadami wykonywania stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
3. Test przeprowadza osoba z uprawnieniami instruktora zajęć z zakresu sprawności
fizycznej w obecności dwóch członków Komisji wyznaczonych przez Komendanta,
który dokonuje oceny kandydatów na podstawie kryteriów przyjętych w załączniku nr 4
do niniejszego Regulaminu, a określonych w tabeli nr 1 i 2 tego załącznika.
4. Wyniki testu sprawnościowego nanoszone są na indywidualne karty kandydatów testu
sprawności fizycznej zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 niniejszego Regulaminu.
5. Kandydat powinien zaliczyć wszystkie ćwiczenia testu sprawnościowego na ocenę w
skali od 2 do 5.
§ 12.1. Protokolant Komisji sporządza na podstawie indywidualnych kart kandydatów
protokół zbiorczy w formie listy nazwisk ułożonych w kolejności alfabetycznej wraz z
otrzymanymi przez kandydatów ocenami za poszczególne ćwiczenia.
2. W przypadku nie zaliczenia ćwiczenia przez kandydata dopuszcza się przejście takiej
osoby do IV etapu naboru biorąc pod uwagę inne szczególne predyspozycje do
zatrudnienia na stanowisko urzędnicze.
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Rozdział IV
IV etap naboru
§ 13.1. Kandydaci stają przed Komisją Rekrutacyjną celem przeprowadzenia rozmowy
kwalifikacyjnej mającej charakter wywiadu szczegółowego.
2. Komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną kierując się zasadami określonymi w
§ 5 ust. 1, pkt. 3 ze zwróceniem szczególnej uwagi na kryteria wymienione w § 6 ust. 2
niniejszego Regulaminu.
3. Każdy kandydat na stanowisko urzędnicze informowany jest przez Komisję o
warunkach pracy charakteryzujących to stanowisko, a w szczególności takich jak:
1) praca w terenie – uciążliwość w sensie fizycznym;
2) w trudnych warunkach atmosferycznych;
3) narażenie na stres, występowanie sytuacji dyskomfortu psychicznego;
4) bezpośredni i częsty kontakt ze sprawcami naruszeń prawa;
5) zmianowy system pracy, dyspozycyjność;
6) zagrożenie życia i zdrowia;
7) zakres kompetencji i uprawnień wynikający z ustawy o strażach gminnych oraz innych
ustaw i aktów prawa miejscowego.
4. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej oceniają kandydatów poprzez przyznanie punktów,
zgodnie z procedurą określoną w § 5 ust 2 i 3 niniejszego Regulaminu.
5. Protokolant sporządza protokół w formie karty zbiorczej, w sposób określony w § 5
ust. 4 niniejszego Regulaminu.
6. Etap IV kończy sporządzenie protokołu określonego w ust. 5, a uzyskanie wymaganej
ilości 60% na 100% możliwych do uzyskania punktów kwalifikuje kandydata do
następnego etapu naboru.

Rozdział V
V etap naboru
§ 14.1. Kandydat zakwalifikowany do dalszego procesu naboru:
1) otrzymuje skierowanie na badania lekarskie zdrowia fizycznego i psychicznego.
2) zostaje poddany weryfikacji pod względem niekaralności poprzez zapytanie o
karalność do Krajowego Rejestru Karnego.
2. Warunkiem dalszego uczestnictwa w procesie naboru jest:
1) uzyskanie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do
wykonywania pracy na stanowisku strażnika miejskiego zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 01.09.2004 r w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości
prowadzenia badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do
służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do
przeprowadzania badań (Dz. U. z 2004 r, Nr 205, poz. 2105).
2) niekaralność kandydata.
3. W przypadku zakwalifikowania się do dalszego procesu naboru większej ilości osób
niż przewidzianej do zatrudnienia, Komisja dokonuje ostatecznej weryfikacji
kandydatów.
4. Protokolant Komisji informuje kandydatów o sposobie i czasie zawiadomienia ich o
podjętych wobec nich decyzjach.
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Dział IV
Etapy procesu naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze
Rozdział I
I etap naboru
§ 15.1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o
naborze Komisja dokonuje weryfikacji zgłoszeń zgodnie z zasadami określonymi w § 5
ust. 1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
2. Po dokonaniu czynności określonej w ust. 1 protokolant Komisji sporządza protokół z
listą kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o
naborze.
3. Lista, o której mowa w ust. 2 zawierająca imiona i nazwiska kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, upowszechniona
zostaje w biuletynie i na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej.
4. Decyzję o konieczności przeprowadzenia wobec uczestników naboru czynności
określonych w § 10 i 11 niniejszego Regulaminu podejmuje Komisja Rekrutacyjna.
5. W przypadku braku decyzji, o której mowa w ust. 4 etap I naboru kończy
sporządzeniem przez protokolanta protokołu z listą kandydatów spełniających
wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i pełnymi danymi o uczestnikach
naboru, co kwalifikuje kandydata do następnego etapu naboru.

Rozdział II
II etap naboru
§ 16.1. Kandydat zakwalifikowany do dalszego procesu naboru:
1) otrzymuje skierowanie na badania lekarskie zdrowia fizycznego i psychicznego.
2) zostaje poddany weryfikacji pod względem niekaralności poprzez zapytanie o
karalność do Krajowego Rejestru Karnego.
2. Warunkiem dalszego uczestnictwa w procesie naboru jest:
1) uzyskanie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do
wykonywania pracy na stanowisku strażnika miejskiego zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 01.09.2004 r w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości
prowadzenia badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do
służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do
przeprowadzania badań (Dz. U. z 2004 r, Nr 205, poz. 2105).
2) niekaralność kandydata.
3. Etap II naboru kończy się sporządzeniem przez protokolanta protokołu zawierającego
listę kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru, którym podaje on termin
przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej.
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Rozdział III
III etap naboru
§ 17.1. Kandydaci stają przed Komisją Rekrutacyjną, która przeprowadza rozmowę
kwalifikacyjną kierując się zasadami określonymi w § 5 ust. 1 pkt. 3 ze zwróceniem
szczególnej uwagi na kryteria wymienione w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
2. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej oceniają kandydatów poprzez przyznanie punktów,
zgodnie z procedurą określoną w § 5 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu.
3. Protokolant sporządza protokół w formie karty zbiorczej, w sposób określony w § 5
ust. 4 niniejszego Regulaminu.
4. Etap III kończy sporządzenie protokołu określonego w ust. 3, a uzyskanie wymaganej
ilości 60% na 100% możliwych do uzyskania punktów kwalifikuje do następnego etapu
procesu naboru.

Dział V
Zakończenie procesu naboru
na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze
§ 18.1. Po zakończeniu procesu naboru protokolant Komisji sporządza protokół z listą
osób przewidzianych do zatrudnienia.
2. Protokół zawiera w szczególności:
1) określone stanowisko urzędnicze, na które był prowadzony nabór.
2) imiona, nazwiska, adresy, trzech najlepszych kandydatów uszeregowanych według
spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.
3) uzasadnienie wyboru.
§ 19.1. Na podstawie przeprowadzonego procesu naboru oraz sporządzonego protokołu z
listą osób przewidzianych do zatrudnienia Komendant podejmuje ostateczną decyzję o:
1) zatrudnieniu kandydata na stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko
urzędnicze na podstawie umowy o pracę.
2) nie zatrudnieniu żadnego z przedstawionych kandydatów, w związku z nie
spełnieniem oczekiwań niezbędnych do zajmowania stanowiska.
2. Informację o wynikach naboru zawierającą w szczególności uzasadnienie dokonanego
wyboru albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata upowszechnia się w
terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury
naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
3. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w biuletynie oraz na tablicy
informacyjnej w siedzibie Komendy Straży Miejskiej przez okres 3 miesięcy.
§ 20. Jeżeli stosunek pracy osoby zatrudnionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy
od dnia nawiązania stosunku pracy możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku
kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole naboru.
§ 21.1. Dokumentacja z przebiegu prac Komisji przechowywana jest przez okres dwóch
lat w siedzibie Komendy Straży Miejskiej.
2. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru,
zostaną dołączone do jego akt osobowych.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób powinny zostać odebrane osobiście przez te
osoby w ciągu 14 dni od zakończenia naboru.
4. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne zgromadzone w toku naboru będą
przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum.
8

