
ZARZĄDZENIE NR 28.2022 
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE 

z dnia 3 stycznia 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu  naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 
w Grębocicach oraz na kierownicze stanowiska w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych. 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze 
zm. ) w związku  z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 
z 2019r. poz. 1282 ze zm.),zarządza się, co następuje : 

§ 1. Wprowadza się Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Grębocicach 
oraz na kierownicze stanowiska w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych w brzmieniu załącznika do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. .Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy . 

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Traci moc zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Grębocice z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu  naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Grębocicach oraz na 
kierownicze stanowiska w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych. 

 

   

Wójt Gminy Grębocice 
 
 

Roman Jabłoński 
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Załącznik do zarządzenia Nr 28.2022 

Wójta Gminy Grębocice 

z dnia 3 stycznia 2022 r. 

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 

w Urzędzie Gminy w Grębocicach 

Postanowienia ogólne 

1.Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych w tym 
kierownicze stanowiska urzędnicze zwane dalej „ stanowiskami urzędniczymi” w oparciu o otwarty 
i konkurencyjny nabór. Otwarta rekrutacja i jawny nabór mają na celu pozyskanie najlepszych pracowników 
na wolne stanowiska. 

2.Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest 
stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony 
pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy 
zatrudniony na stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub 
nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru 
nie został zatrudniony pracownik. 

3.Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy o pracę. 

4.Pracownikiem samorządowym może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.). 

5.Stosowanie niniejszego Regulaminu nie obejmuje: 

1)stanowisk obsadzanych na podstawie wyboru i powołania, 

2)stanowisk pomocniczych i obsługi, 

3)doradcy i asystenta, 

4)pracowników, których status określają inne przepisy niż ustawy o pracownikach samorządowych, 

5)pracownikach zatrudnianych na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika 
samorządowego, 

6)pracowników zatrudnianych w wyniku awansu zawodowego lub przesunięcia wewnętrznego. 

Rozdział I 

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze 

1.Kierownicy komórek organizacyjnych w Urzędzie Gminy w Grębocicach zobowiązani są do stałego 
monitorowania potrzeb kadrowych i prognozowania mogących wyniknąć w niewielkiej przyszłości 
wakatów. 

2. Decyzje o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Wójt Gminy w Grębocicach  w oparciu 
o wniosek przekazany przez kierownika komórki organizacyjnej o wakującym  stanowisku urzędniczym 
w Urzędzie Gminy Grębocicach. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien być przekazany co najmniej z miesięcznym  
wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Czynności rekrutacyjne powinny być rozpoczęte w terminie pozwalającym na przeprowadzenie naboru 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r., 
poz.1282 ze zm.). 

Rozdział II 

Procedura naboru 
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§ 1 

Etapy naboru 

Nabór obejmuje: 

1)powołanie Komisji Rekrutacyjnej, 

2)ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko, 

3)przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych, 

4)wstępną ocenę złożonych dokumentów aplikacyjnych, 

5)postępowanie sprawdzające: 

a)merytoryczną ocenę dokumentów aplikacyjnych, 

b)test kwalifikacyjny, 

c)rozmowę kwalifikacyjną 

6)sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru, 

7)podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę, 

8)ogłoszenie wyników naboru. 

§ 2 

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej 

1.Komisję Rekrutacyjną  (wraz ze wskazaniem pełnionych w niej funkcji) powołuje Wójt Gminy. 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić: 

1) Sekretarz Gminy  lub osoba przez niego upoważniona, 

2) przełożony wyższego szczebla dla wakującego stanowiska, 

3) pracownik ds. kadr, będący jednocześnie sekretarzem komisji, 

4) inne osoby wskazane przez Wójta Gminy 

3. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym, w tym przewodniczący lub zastępca 
przewodniczącego. 

4. W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo 
powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo 
pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do jej bezstronności. 

5.Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy. 

§ 3  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym) oraz 
o naborze kandydatów na to stanowisko obligatoryjnie umieszcza się: 

1)w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz.U. z 2020r. poz. 2176 ze zm.); zwanym  dalej BIP i na stronie internetowej 
 www.grebocice.com.pl    

2) na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Grębocicach. 

2. Możliwe jest umieszczenie informacji o ogłoszeniu dodatkowo w innych miejscach m.in. w: prasie, 
urzędach pracy. 

3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera w szczególności: 

1) nazwę i adres Urzędu Gminy, 

2) określenie stanowiska urzędniczego, w tym stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą 
ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów 
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międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie opisem danego stanowiska, ze 
wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe, 

4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, 

5) informację o warunkach pracy na danym stanowisku, 

6) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%, 

7) wskazanie wymaganych dokumentów, 

8) określenie terminu i miejsca składania dokumentów. 

4. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni 
kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Grębocicach. 

5. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

§ 4 

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych 

1. Po ogłoszeniu w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy następuje przyjmowanie dokumentów 
aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych zatrudnieniem  na wolnym stanowisku. 

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się : 

1) list motywacyjny, 

2)  oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ( wymagany druk 
kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy w Grębocicach) 

3) kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie 
o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy, (poświadczone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem), 

4) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające 
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

5) oświadczenie o posiadaniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, 
o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1282 ze zm.), 
6) oświadczenia (wymagany druk oświadczenia do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Grębocice)            
/ załącznik nr 6 / : 
a/ oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego/oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa 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, 
b/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 
publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne, 
c/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
d/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg 
ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego 
realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanym dalej RODO, 
e/ oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych 
osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku 
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z naborem, na czas realizacji umowy o pracę, zgodnie z RODO, 
f/ dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających 
obywatelstwa polskiego): 
1. certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie 
średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości 
Języka Polskiego jako Obcego, 
2. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, 
3. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty, 
4. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra 
Sprawiedliwości. 

3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być  przyjmowane 
tylko po ukazaniu się ogłoszenia o organizowanym naborze na wolnym stanowisku w formie pisemnej 
złożone osobiście lub doręczone listownie. Drogą elektroniczną przyjmowane są wyłącznie dokumenty 
opatrzone podpisem kwalifikowanym elektronicznie. 

4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem. 

5. W  przypadku  przekazania  w  dokumentach  rekrutacyjnych  danych wykraczających poza wymagane 
przepisami, których podanie nie jest konieczne do udziału w rekrutacji, należy złożyć oświadczenie o treści: 

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Grębocicach moich danych osobowych 
wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z ze zm.), zwanym dalej RODO”. 

§ 5 

Postępowanie rekrutacyjne. 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko 
urzędnicze, przeprowadza się w dwóch etapach: 

1)w pierwszym etapie konkursu Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod 
względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, 

2) wyłonienie kandydata odbywa się w ramach drugiego etapu składającego się z: 

a) testu  wiedzy 

b) rozmowy kwalifikacyjnej. 

3) w przypadku dopuszczenia do drugiego etapu konkursu jednego kandydata, Komisja Rekrutacyjna 
może odstąpić od testu kwalifikacyjnego. 

§ 6 

Wstępna selekcja kandydatów- analiza dokumentów aplikacyjnych. 

1. Analiza dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna. 

2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez komisję z aplikacjami nadesłanymi przez 
kandydatów. 

3. Celem analizy jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi 
w ogłoszeniu. 

4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy 
na wolnym stanowisku urzędniczym. 

§ 7 

Test wiedzy. 

1. Test kwalifikacyjny opracowuje Komisja Rekrutacyjna lub inne wskazane przez Wójta Gminy. 

2. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania 
określonej pracy. 
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3. Każde pytanie w teście ma określoną skalę punktową za odpowiedź poprawną. 

4. Sprawdzony test parafują wszyscy członkowie Komisji Rekrutacyjnej i dołączają do dokumentów 
aplikacyjnych każdego z kandydatów. 

5. Po teście merytorycznym w dalszej procedurze naboru uczestniczą kandydaci, którzy uzyskali w nim 
minimum 60% możliwych do uzyskania punktów. 

§ 8 

Rozmowa kwalifikacyjna 

Rozmowa kwalifikacyjna jest przeprowadzana jest w miejscu dostępnym i sposób dostępny dla 
kandydatów . 

1. Celem rozmowy  kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja 
informacji zawartych w aplikacji oraz możliwość oceny: 

a) predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych 
obowiązków, 

b) posiadanej wiedzy na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko, 

c) obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata, 

d) celów zawodowych kandydata. 

§ 9 

Protokół z przeprowadzonego naboru. 

1.W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż dwóch najlepszych kandydatów, spełniających 
wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których 
przedstawia Wójtowi Gminy celem zatrudnienia wybranego kandydata. 

2. Jeżeli w Urzędzie Gminy w Grębocicach wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, 
przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów. 

3. Ze swoich czynności Sekretarz Komisji sporządza protokół z przeprowadzonego naboru  kandydatów, 
który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. 

4. Protokół zawiera w szczególności: 

1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nadzór, liczbę kandydatów oraz imiona, 
nazwiska i miejsca zamieszkania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wraz ze wskazaniem 
kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzonego naboru stosuje się przepis 
art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, 

2)liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne, 

3) informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru, 

4) uzasadnienie danego wyboru, 

5) skład komisji przeprowadzającej nabór. 

4. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu 

§ 10 

Informacja o wyniku naboru 

1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez 
umieszczenia na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był  przeprowadzony nabór, oraz 
opublikowane w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera: 

a) nazwę i adres jednostki, 
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b) określenie stanowiska urzędniczego, 

c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania, 

d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata, albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na 
stanowisko. 

3. Wzór informacji o wyniku naboru stanowi załącznik nr 4 i nr 5 do niniejszego regulaminu. 

4. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru 
istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym 
samym stanowisku innej osoby spośród kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. 

Rozdział III 

Sposób postępowania  z dokumentami  aplikacyjnymi 

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone 
do jego akt osobowych. 

2. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych 
w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Pozostałe dokumenty będą niszczone 
komisyjnie po ustaniu celu przetwarzania danych. 

Załączniki: 

Wniosek o zatrudnienie pracownika, 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy, 

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy, 

Informacja o wyniku naboru – negatywna, 

Informacja o wyniku naboru – pozytywna. 

Wzór – oświadczenia. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

Grębocice,dnia 

 

/nazwa komórki organizacyjnej/ 

WNIOSEK O ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA 

Zwracam się z prośbą o wszczęcie naboru na  stanowisko : 

 

Wakat powstał na skutek : 

·urlopu bezpłatnego pracownika 

·urlopu wychowawczego pracownika 

·przejścia pracownika na emeryturę, rentę 

·powstania nowej komórki 

·zmiany przepisów prawnych, wprowadzenia nowych zadań do realizacji 

·innej usprawiedliwionej w pracy 

·rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym pracownikiem 

·innej sytuacji 

Proponowany termin zatrudnienia : 

Proponowany sposób zatrudnienia : 

1. zatrudnienie w drodze konkursu na stanowisko kierownicze i pozostałe stanowiska urzędnicze , 

2. rekrutacja wewnętrzna 

Uzasadnienie wniosku  : 

 
 
 

Pieczęć i podpis kierownika referatu 

lub osoby upoważnionej 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

Wójt Gminy Grębocice 

ul. Głogowska 3, 59- 150 Grębocice , 

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze 

 

w Referacie 

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy 

Numer ewidencyjny naboru: 

 

Data publikacji ogłoszenia: 

 

Termin składania ofert: 

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6% 

Warunki pracy 

·siedziba pracy – ul. Głogowska 3, 

·praca przy komputerze, 

·praca w pozycji siedzącej, 

·opis budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie www.grebocice.com.pl/    
deklaracja dostępności/ 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało : 

 

Wymagania niezbędne/konieczne: 
- posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa 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,  

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe, 
- nieposzlakowana opinia, 
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, 
a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji 
i dokumentacji, 

- wyrażenie zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych 
wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na 
czas realizacji umowy o pracę, 

- wykształcenie wyższe magisterskie,staż pracy: minimum 3-letni staż pracy, 
znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,o finansach publicznych, 
o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, znajomość rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 
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- znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa), 
umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office), 
umiejętność obsługi urządzeń biurowych 

Wymagania dodatkowe: 
- preferowane ukończone studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu: ekonomii,  rachunkowości, 
zarządzania i prawa, 
- staż pracy: 3-letni staż pracy  w jednostce sektora finansów publicznych, posiadanie prawa jazdy kat. B 

 
Oferta kandydata musi zawierać: 

·list motywacyjny, 

·oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ( wymagany druk 
kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy w Grębocicach), 

·kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie 
o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,    (poświadczone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem), 

·kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające 
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

·oświadczenie o posiadaniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeśli kandydat zamierza skorzystać 
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.), 

·oświadczenia (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Grębocice): 

a/ oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego/oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa 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, 
b/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 
publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne, 

c/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
d/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg 
ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla 
jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1, ze zm.), 
zwanym dalej RODO, 
e/ oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych 
osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku 
z naborem, na czas realizacji umowy o pracę, zgodnie z RODO, 

f/ przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich 
danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 
samorządowych / Dz. U. z 2019r. poz. 1282 ze zm./. 

g/ dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających 
obywatelstwa polskiego): 
1. certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie 
średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany 

przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, 
2. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych wjęzyku  polskim, 
3. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty, 
4. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez 
Ministra Sprawiedliwości. 
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Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia 
ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie osób, o których spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe. 

Miejsce i termin złożenia dokumentów. 

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym 
kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór nr ………..2022”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres: 

 
Urząd Gminy w Grębocicach, Centrum Obsługi Mieszkańców pok. nr 1, ul. Głogowska 3, 59-150 
Grębocice, 

w terminie do dnia: 

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

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr  28.2022 Wójta 
Gminy Grębocice z dnia 3 stycznia 2022r. Regulaminu  naboru na wolne stanowiska urzędnicze 
w Urzędzie Gminy w Grębocicach oraz na kierownicze stanowiska w gminnych jednostkach i zakładach 
budżetowych. 

Drogą elektroniczną przyjmowane są wyłącznie dokumenty opatrzone podpisem kwalifikowanym 
elektronicznie. 

Informacje dodatkowe. 

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Grębocicach pok. Nr 15 / sekretariat 
/. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 8315 – 501 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Grębocicach przy ul. Głogowskiej 3 , 59-
150 Grębocice. 

Kandydaci zakwalifikowani, będą telefonicznie informowani o kolejnych etapach naboru. 

Do udziału w naborze zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które wymagania określone 
w ogłoszeniu oraz zapoznały się z informacją dotyczącą oferowanych warunków pracy. W przypadku 
zainteresowania ofertą pracy należy wskazać szczególne potrzeby kandydata / jeśli takie występują 
z uwagi na niepełnosprawność/ które umożliwią przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej w miejscu 
dostępnym i w sposób dostępny dla kandydata. 

Urząd Gminy w Grębocicach jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane 
z równą uwagą. 

Grębocice, ………………………. 
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 

PROTOKÓŁ 

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY 

W URZĘDZIE GMINY W GRĘBOCICACH 

 

(nazwa stanowiska pracy) 

1. W wyniku ogłoszenia o naborze na przedmiotowe stanowisko nadesłano     ................ ofert,  w tym 
........................ ofert spełniających wymagania formalne. 

2. Komisja przeprowadzająca nabór w składzie: 

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

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

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

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

3. Po przeprowadzeniu naboru (w tym postępowania rekrutacyjnego) wybrano  następujących kandydatów 
uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów. 

Lp.  
Imię i nazwisko 

 
Adres 

Ocena 
merytoryczna 
aplikacji 

Wyniki 
testu 

Wynik 
rozmowy 

Punktacja 
razem 

1.       
2.       
3.       

4. Zastosowano następujące metody naboru (wyjaśnić, jakiej): 

 

5. Zastosowano następujące techniki naboru (wyjaśnić, jakiej): 

 

6. Uzasadnienie naboru: 

 

7. Załączniki do protokołu: 

1) kopia ogłoszenia o naborze, 

2) kopie dokumentów aplikacyjnych................... kandydatów, 

3) wyniki: 

a) oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych, 

b) testu wiedzy, 

c) rozmowy kwalifikacyjnej. 

Protokół sporządził Sekretarz Komisji: 

.............................................................. 

(data, imię i nazwisko pracownika) 

Podpisy członków Komisji: 

............................................ 

............................................ 

......................................... 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F8CF28A5-1061-4E03-AD17-21EDD7CB722A. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 

w Urzędzie Gminy w Grębocicach 

na stanowisko 

 

/nazwa stanowiska pracy/ 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione 
stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów / lub braku 
kandydatów/. 

Uzasadnienie  

 

………………………………………. 

/ data, podpis osoby upoważnionej/ 
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Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 

w Urzędzie Gminy w Grębocicach 

na stanowisko 

 

/nazwa stanowiska pracy/ 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione 
stanowisko został/a/ wybrany/a/ Pan/Pani/. 

 

/imię i nazwisko/ 

zamieszkały/a/ 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru. 

 

………………………………………. 

  / data, podpis osoby upoważnionej/ 
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Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisany podpisany/a (imię i nazwisko) 

 

przystępując do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w związku z art. 6 ustawy  
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) i w związku 
z postanowieniami zarządzenia Nr   28.2022  Wójta Gminy Grębocice z dnia 3 stycznia 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia  Regulaminu  naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Grębocicach 
oraz na kierownicze stanowiska w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych. 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, oświadczam, że 
(zaznaczyć kwadrat znakiem „x”, jeżeli oświadczenie w naborze jest wymagane i dotyczy kandydata): 

□ posiadam obywatelstwo polskie, 

□ 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, 

□ posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 

□ korzystam z pełni praw publicznych, 

□ nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, 

□ 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 Urzędzie, 

□ 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. z 2021 r. poz. 305 ze 
zm.), 

□ 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 2019 r. poz. 1440, z późn. 
zm.), 

□ charakter wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej jest/był zgodny z wymaganiami 
określonymi w ogłoszeniu o naborze, 

□ wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Grębocice moich danych osobowych 
wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanym dalej RODO, 

□ w przypadku zatrudnienia wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Grębocice moich 
danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych 
w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę, zgodnie z RODO. 

□ przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych 
osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / 
Dz. U. z 2019r. poz. 1282ze zm./. 
 

Czytelny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie   …….…………………............ 

Miejscowość i data ………………………………………………. 
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