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Załącznik do Zarządzenia nr 10/2016 
Dyrektora  
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
im. J. Lompy w Katowicach 
z dnia 04.11.2016 r.  

 

 

Regulamin 

naboru na wolne stanowiska urzędnicze,  
w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, 

 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy  
w Katowicach. 

 

  

  

§ 1 

  

1. Kandydata na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze wyłania 

się w drodze naboru.  

2. Decyzję o rozpoczęciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze podejmuje Dyrektor 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach.  

  

§ 2 

 

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska 

urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. 

 

 § 3 

 

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko  

urzędnicze,  umieszcza się:  

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy 

w Katowicach, 

b) na tablicy informacyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy                 

w Katowicach. 
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2. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 

dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach.  

4. W przypadkach przesyłania ofert za pośrednictwem poczty za złożoną w terminie uważa się 

ofertę nadaną w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu 

(decyduje data stempla pocztowego).  

5. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną 

w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi 

w ogłoszeniu o naborze.  

§ 4 

 

1. Procedurę rekrutacyjną na stanowiska urzędnicze przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, 

powołana przez Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy 

w Katowicach. 

2. Skład Komisji Rekrutacyjnej: 

a) Dyrektor, Wicedyrektor lub Zastępca Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

im. J. Lompy w Katowicach – jako przewodniczący Komisji, 

b) według wskazania dyrektora – osoba sprawująca bezpośredni nadzór nad stanowiskiem, 

którego dotyczy nabór, lub osoba posiadająca merytoryczną wiedzę i doświadczenie 

niezbędne w procesie naboru, 

c) pracownik prowadzący sprawy kadrowe, 

d) ewentualnie inne osoby wskazane przez Dyrektora PBW. 

 

§ 5 

 

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze składa się z dwóch etapów:  

a) sprawdzenia formalności i kompletności oferty,  

b) rozmowy kwalifikacyjnej.  
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§ 6 

 

Komisja Rekrutacyjna przeprowadza pierwszy etap naboru, na który składają się:  

a) przyjęcie dokumentów aplikacyjnych,  

b) analiza złożonych ofert,  

c) sporządzenie wykazu kandydatów składających oferty wraz z określeniem ofert 

spełniających wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Wzór wykazu stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 7 

 

1. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, których oferty 

spełniają wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. 

2. Każdy członek Komisji przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10. 

3. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem uzyskuje się poprzez zsumowanie liczby 

punktów przydzielonych mu przez poszczególnych członków Komisji. 

4. W wyniku analizy formalnej złożonych ofert oraz rozmowy kwalifikacyjnej Komisja 

Rekrutacyjna wskazuje nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów do zatrudnienia, 

ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych, o ile znajdują się w gronie kandydatów 

wskazanych do zatrudnienia, lub stwierdza brak kandydatów do zatrudnienia. 

5. Jeżeli w jednostce 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 

mowa w ust. 4. 

  

§ 8 

 

1. Pracownik prowadzący sprawy kadrowe sporządza protokół z naboru.  

2. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 



 4 

3. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

im. J. Lompy w Katowicach.  

 
§ 9 

 
1. Informacja o wynikach naboru jest upowszechniana niezwłocznie poprzez opublikowanie 

na tablicy informacyjnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach przez okres co najmniej 3 miesięcy. 

2. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze 

naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest 

zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów 

wymienionych w protokole tego naboru. Przepis § 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

3. Wzory informacji stanowią załączniki nr 4 i 5 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 10 

 

1. Dokumenty pozostałych osób wymienionych w protokole z naboru będą przechowywane przez 

okres 2 lat, a następnie będą podlegały zniszczeniu.  

2. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali ujęci w protokole końcowym będą odbierane 

osobiście przez kandydatów, a nieodebrane w okresie 6-ciu miesięcy będą podlegały 

zniszczeniu.  

 

 

 Dyrektor 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

w Katowicach 
 

mgr Maria Grabowska 

 

  

 

  

  


