
 

 
 

Zarządzenie Nr 9/18 
Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 

23 maja 2018 r. 
 

w sprawie: przyjęcia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy". 
 
Na podstawie art. 7 pkt. 4) w zw. z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.902 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

 
§1 

Przyjmuję „Procedurę naboru kandydatów do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy" w brzmieniu określonym 
w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 
§2 

Traci moc Zarządzenie Nr 3/12 Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z dnia 18 czerwca 2012 r.  
w sprawie przyjęcia procedury naboru kandydatów do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. 
 

 
§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/18 
Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy  

z dnia 23 maja 2018 r. 

 
 

Procedura naboru kandydatów do pracy  
w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 

 
Rozdział I  

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Niniejsza procedura opisuje proces naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, których zatrudnienie 
nastąpi na podstawie umowy o pracę w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, zwanym dalej Centrum, oraz zasady 
pracy Komisji ds. Naboru, zwanej dalej Komisją. 
 

§2 
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Centrum 
jest otwarty i konkurencyjny. 
 

§3 
1. Otwartość naboru jest realizowana poprzez upowszechnienie informacji o wolnych stanowiskach 

urzędniczych   i prowadzonym naborze kandydatów na te stanowiska na tablicy informacyjnej w siedzibie 
Centrum oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2016  poz. 1764 z późn. zm..), zwanego dalej 
Biuletynem.  

2. Konkurencyjność naboru jest realizowana poprzez tworzenie warunków wyboru na wolne stanowisko 
urzędnicze kandydata spełniającego wymagania związane ze stanowiskiem określone w oparciu o kryteria 
wynikające z przepisów szczególnych. 

 
Rozdział II  

Rozpoczęcie procedury naboru 
 

§4 
1. Kierownik komórki organizacyjnej zgłasza pisemnie do Dyrektora Centrum prośbę o rozpoczęcie procedury 

naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wskazując rodzaj stanowiska, liczbę wakatów oraz rodzaj etatu, na 
który ma być ogłoszony nabór. 

2. Pracownik ds. Kadr przygotowując nabór uzgadnia z Kierownikiem komórki organizacyjnej, wnioskującym  
o rozpoczęcie naboru, zakres zadań oraz wymagania stawiane kandydatom. 

 
Rozdział III 

Zasady pracy Komisji ds. Naboru 
 

§5 
Oceny kandydatów na stanowisko, o którym mowa w ogłoszeniu o naborze do pracy, dokonuje Komisja. 
 
 

§6 
1. W skład Komisji nie może wchodzić osoba, która w danym naborze w stosunku do kandydata na stanowisko 

jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia, powinowatym pierwszego stopnia, 
osobą pozostającą wobec kandydata w stosunku opieki lub kurateli, jak również osoba pozostająca faktycznie 
z kandydatem we wspólnym pożyciu. 

2. W skład Komisji nie może wchodzić również osoba, która w danym naborze bierze udział jako kandydat na 
wolne stanowisko urzędnicze. 

 
 



 

§7 
W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w § 6, osoba wchodząca w skład Komisji powinna 
wyłączyć się z jej prac. W tej sytuacji Dyrektor Centrum wyznacza inną osobę wchodzącą w skład Komisji. 
 

§8 
1. W skład Komisji wchodzą: Dyrektor Centrum, Z-ca Dyrektora lub inny wyznaczony pracownik - jako 

przewodniczący, oraz osoby wyznaczone przez Dyrektora Centrum spośród pracowników Centrum.  
2. Dyrektor wyznacza pisemnie skład Komisji do każdego z naborów. 
3. Protokolantem naborów jest pracownik ds. Kadr lub w przypadku jego nieobecności wskazana przez 

Przewodniczącego inna osoba wchodząca w skład Komisji. 
4. Dyrektor Centrum może wyznaczyć dodatkowo inne osoby nie wchodzące w skład Komisji, wykonujące 

określone czynności związane z naborem, jeżeli jest to niezbędne dla właściwej pracy Komisji. 
 

§9 
1. Komisja działa w składzie ustalonym przez Dyrektora. 
2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji. 
3. Komisja obraduje na posiedzeniach, w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego. 
4. Obrady Komisji są poufne, a jej Członkowie oraz osoby, o których mowa w § 8 ust. 4, obowiązane są 

zachować w tajemnicy wszelkie informacje o przebiegu naboru. 
5. Członkowie Komisji mają równe prawa, w szczególności do niezależnej i niezawisłej oceny kandydata 

biorącego udział w naborze. 
6. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku, gdy w wyniku 

głosowania nastąpi podział głosów w sposób uniemożliwiający rozstrzygnięcie, decyduje głos 
Przewodniczącego. 

 
Rozdział IV 

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 
§10 

Nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze odbywa się poprzez zamieszczenie ogłoszenia o naborze  
w Biuletynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum. 
 

§11 
Ogłoszenie o naborze powinno zawierać w szczególności: 
1. nazwę i adres siedziby urzędu, 
2. określenie stanowiska urzędniczego na które prowadzony jest nabór, 
3. określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze 

wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe, 
4. wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, 
5. wskazanie wymaganych od kandydata dokumentów, 
6. określenie miejsca i terminu składania dokumentów, 
7. numer ewidencyjny naboru, 
8. określenie formy składania dokumentów, 
9. informację o konieczności przedłożenia przez kandydata wyłonionego w drodze naboru, najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy o pracę, oryginału ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności 
kandydata (w zakresie określonym właściwymi przepisami), uzyskaną na koszt kandydata z Krajowego 
Rejestru Karnego, a w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego odpowiedniego 
dokumentu równoważnego, 

10. informację dotyczącą sposobu powiadamiania kandydatów spełniających wymagania formalne  
o poszczególnych etapach i czynnościach naboru, 

11. informację o sposobie postępowania z dokumentami kandydatów, 
12. informację o możliwości skierowania osoby wyłonionej w naborze do odbycia służby przygotowawczej 

kończącej się egzaminem, 
13. informację, iż o dane stanowisko urzędnicze mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele 

innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego 
przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały spełnione 



 

warunki określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.902 z późn. zm.),  

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

15. Informację o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. 
 

§12 
1. Do dokumentów wymaganych od kandydata należeć mogą – odpowiednio do potrzeb - w szczególności: 

1) życiorys (CV) wraz z listem motywacyjnym, 
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
4) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe (pożądane) uprawnienia, specjalistyczne 

kwalifikacje lub znajomość języka obcego, 
5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,  

doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu, zaświadczenie o zatrudnieniu 
wskazujące datę jego rozpoczęcia, 

6) w odniesieniu do naborów na kierownicze stanowisko urzędnicze – kserokopie świadectw pracy  
lub/i innych dokumentów potwierdzających dodatkowo staż pracy lub okresy wykonywania działalności 
gospodarczej (o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych), 

7) kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać  
z uprawnień o których mowa w § 21. 

8) Kserokopie posiadanych referencji lub opinii, 
9) oświadczenie: 

a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie  
o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na 
podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do 
podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub kserokopii dokumentu 
poświadczającego posiadane obywatelstwo, 

b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
c) o zgodności charakteru wykonywanej działalności gospodarczej z wymogami na danym stanowisku 

pracy, 
d) o niekaralności kandydata prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe albo kserokopia posiadanego 
aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku kandydatów 
nieposiadających obywatelstwa polskiego odpowiedniego dokumentu równoważnego, 

e) o nie byciu karanym zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,  
o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych, 

f) o niekaralności kandydata za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 

g) o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji 
niejawnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, 

h)  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy danych osobowych 
kandydata zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla celów przeprowadzenia 
otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze i jego dokumentacji.  

10)  spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata. 
2. Wzór kwestionariusza osobowego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 oraz oświadczenia zawierającego 

informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. a-h, stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej 
Procedury. 

3. Wzory załączników nr 1 i 2 zostaną zamieszczone do pobrania ze strony Biuletynu wraz z informacją  
o naborze. 

 
 



 

§13 
Termin do składania dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie. 
 

§14 
Komisja dokonuje naboru, jeżeli przystąpi do niego choćby jeden kandydat albo, jeżeli choćby jeden kandydat 
spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 
 

 
§15 

1. Po upływie terminu określonego w § 13, Pracownik ds. Kadr dokonuje otwarcia kopert z dokumentami 
kandydatów i w oparciu o analizę dokumentów dokonuje oceny spełniania przez oferty i kandydatów 
wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci spełniający wymagania formalne są 
powiadamiani telefonicznie o dalszych etapach i czynnościach związanych z naborem. 

2. Czynności określone w ust. 1 powinny być dokonane w terminie nie dłuższym niż 10 dni od upływu terminu do 
składania dokumentów. 

§16 
1. Po ustaleniu listy osób spełniających wymagania formalne, Dyrektor ustala termin i metody organizacji i formę 

przebiegu dalszych etapów naboru, mających na celu wyłonienie kandydatów do zatrudnienia. 
2. Osoby, które spełniły wymagania formalne informowane są o terminie i metodach dalszych etapów naboru 

telefonicznie. 
 

§17 
Ocenę kandydatów przeprowadza się w formie: 

1) rozmowy kwalifikacyjnej - obligatoryjnie w każdym przypadku, 
2) egzaminu pisemnego - fakultatywnie. 

 
§18 

1. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu egzaminu pisemnego, Dyrektor wyznacza spośród 
pracowników Centrum, osobę odpowiedzialną za przygotowanie niezbędnych do realizacji naboru materiałów 
merytorycznych. 

2. Oceny wyników egzaminu pisemnego dokonuje Komisja i wskazuje osoby, które zostaną skierowane na 
rozmowę kwalifikacyjną. 

 
§19 

Spośród kandydatów zakwalifikowanych do selekcji końcowej Komisja wybiera nie więcej niż 5 najlepszych 
kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w najwyższym stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe, szeregując kandydatów według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu  
o naborze. 

 
§20 

O wyłonieniu kandydata do pracy w Centrum decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 
 

§21 
1. Jeżeli w Centrum wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 % według informacji 
zawartej w ogłoszeniu o naborze, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdowała się w gronie 
osób o których mowa w § 19. 

2. Z uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nie załączyły do swojej oferty dokumentów o których mowa 
w § 12 ust. 1 pkt. 7. 

 
 
 
 



 

§22 
1. W przypadku decyzji o zatrudnieniu wybrany kandydat, zawiadamiany jest o tej decyzji w sposób ustalony  

z kandydatem podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 
2. Pracownik ds. Kadr kompletuje i przygotowuje pozostałe niezbędne dokumenty do nawiązania stosunku pracy 

z kandydatem oraz wydaje kandydatowi skierowanie na wstępne badanie lekarskie. 
3. Pracownik ds. Kadr informuje wybranego kandydata o dokumentach, które kandydat musi przedłożyć przed 

zawarciem umowy o pracę, 
4. Pozostali kandydaci nie są informowani o wyniku naboru. 
 

§23 
1. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego naboru nie wyłoniono kandydata na wolne stanowisko urzędnicze  

w Centrum, z tego powodu, iż do naboru nie przystąpił żaden kandydat, bądź żaden z kandydatów nie spełnił 
wymagań formalnych, nabór zamyka się. W takim przypadku, w Biuletynie oraz na tablicy informacyjnej 
Centrum upowszechnia się podpisaną przez Dyrektora Centrum informację, stwierdzającą wskazaną wyżej 
okoliczność. 

2. W przypadku opisanym w ust. 1, aby wyłonić kandydata do zatrudnienia należy powtórzyć całą procedurę  
naboru. 

3. Z przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze należy sporządzić protokół. 
4. Protokół z przeprowadzonego naboru zawiera: 

1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, 
2) liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich 
poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, wraz ze wskazaniem kandydatów 
niepełnosprawnych, jeżeli spełniony jest warunek z § 21 ust. 1. 

3) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, 
4) uzasadnienie dokonanego wyboru, 
5) skład Komisji przeprowadzającej nabór, 
6) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne. 

 
§24 

Nabór uważa się za zakończony w dniu sporządzenia protokołu z przeprowadzonego naboru i podpisania go 
przez wszystkich członków Komisji. 

 
§25 

1. Niezwłocznie po zakończeniu naboru informację o kandydatach wyłonionych do zatrudnienia upowszechnia 
się na tablicy informacyjnej w Centrum oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej  
3 miesięcy. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera: 
1) nazwę i adres Centrum, 
2) określenie stanowiska, 
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego, 
4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko. 

3. W przypadku rezygnacji z zatrudnienia przez kandydata wybranego w drodze naboru, Komisja może złożyć 
propozycję warunków zatrudnienia kolejnej osobie spośród osób spełniających wymagania określone  
w naborze wymienionej w protokole, o którym mowa w § 23 ust. 4, przy czym postanowienia  
§ 21 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

 
§26 

1. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku 
pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów 
wymienionych w protokole tego naboru. 

2. Przepisy § 25 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 
 



 

Rozdział V  
Sposób postępowania z dokumentami 

 
§27 

1. Dokumenty złożone w związku z naborem przez kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Centrum 
są dołączane do jego akt osobowych. 

2. Dokumenty kandydatów o których mowa w § 23 ust.4 pkt 2) za wyjątkiem kandydata o którym mowa w ust. 1 
przechowywane są w Centrum przez 3 miesiące od dnia zakończenia naboru, w którym brali udział. 

3. Dokumenty pozostałych kandydatów przechowywane są w Centrum przez 1 miesiąc od dnia zakończenia 
naboru, w którym brali udział. 

4. Po upływie okresów wskazanych w ust. 2 i 3, dokumenty nie wyłonionych do zatrudnienia kandydatów są 
niszczone przez Pracownika ds. Kadr przy udziale członka Komisji. Z czynności tych sporządza się protokół 
podpisany przez osoby dokonujące zniszczenia. 

5. Informacje zawarte w dokumentach kandydatów podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami  
o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej. 

 
 

Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 

 
§28 

Dyrektor Centrum może w każdym czasie zamknąć lub odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez 
podania przyczyn. 
 

§29 
Na żadnym z etapów procedury naboru kandydatom nie przysługują odwołania od decyzji Komisji lub innych 
osób dokonujących czynności wynikających z postanowień niniejszej procedury. 
 
 

§30 
1. Naruszenie postanowień niniejszej procedury naboru nie skutkuje - poza przypadkami w niej określonymi - 

nieważnością naboru na wolne stanowisko urzędnicze, jak również nie skutkuje nieważnością stosunku pracy 
nawiązanego z kandydatem wybranym w drodze takiego naboru i nie może stanowić podstawy rozwiązania 
stosunku pracy tego kandydata, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku złożenia przez kandydata dokumentów lub podania przez 
kandydata informacji nieprawdziwych, sfałszowanych lub w inny sposób wprowadzających w błąd, mogący 
mieć znaczenie przy podjęciu decyzji o wyborze kandydata i jego zatrudnieniu. W takim przypadku Centrum 
może korzystać z pełni środków prawnych przysługujących przeciwko pracownikowi, łącznie z rozwiązaniem 
stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika. 

 
 §31 

W zakresie nieuregulowanym niniejszymi postanowieniami stosuje się obowiązujące przepisy prawa 
 

§32 
Integralną częścią niniejszej Procedury stanowią załączniki nr 1 i 2. 
 
 




