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CMINY I MIASTA

( zeru ronkr-l-eszczYnY

Zarzqdzenie Nr 200/18
Bu rm istrza Gminy I M iasta Czerwion ka-Leszczyny

zdnia24 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzgdnicze w Urzgdzie
Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyn y otaz na wolne stanowiska kierownik6w
jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Le szczyny, stanowiqcego
zalqcznik do zarzqdzenia Nr 86/09 Burmistrza Gminy i Miasta czerurionka-
Leszczyny z dnia 22 kwietnia 2009 r. z p62niejszq zmianq

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 31, art. 33 ust. 1, 3 i5 ustawy z dnia
8 marca '1990 roku o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2O1B r., poz. gg4 z p62n.
zm.) oraz art. 11 do art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorzqdowych (t.j. Dz. U. 22016 r., poz. 902 z p62n. zm.),

zarzqdzam:

sl
Zmieni6 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzgdnicze w Urzgdzie Gminy
i Miasta czerwionka-Leszczyny otaz na wolne stanowiska kierownik6w jednostek
organizacyjnych Gminy i Miasta Czenrvionka-Le szczyny, stanowiqcy zalqcznik
do Zarzqdzenia Nr 86/09 Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny z dnia
22 kwietnia 2009 roku, zmieniony zarzqdzeniem 533/16 Burmistrza Gminy i Miasta
Czenruionka-Leszczyny z dnia 15 listopada 2016 roku, wprowadzajqc w nim
nastgpujqce zmiany:

1) $ 3 ust.3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Komisja rekrutacyjna jest powotana przez Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny po uprzednim uzyskaniu jego zgody, o kt6rej mowa
w $2 ust.5 niniejszego Regulaminu.',

2) $6 ust.2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Na dokumenty aplikacyjne skladajq siq w szczeg6lnoSci:
1)

2)

3)

podanie,
Zyciorys (CV)- ze wskazaniem okres6w zatrudnienia u kolejnych
pracodawc6w i zajmowanych stanowisk,
kserokopie dokument6w potwierdzajqcych wyksztalcenie tj. dyplom6w,
Swiadectw szkolnych,

4) kserokopie zaSwiadczeri o ukoriczonych kursach, szkoleniach, itp.,
w zakresie zwiqzanym ze stanowiskiem, na kt6re ogtoszony jest nab6r,

5) o5wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6) o6wiadczenie o posiadaniu pelnej zdolno6ci do czynnoSci prawnych oraz

korzystaniu z pelni praw publicznych,



3)

4)

7) o6wiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem sqdu
za umy6lne przestepstvvo Scigane z oskarzenia publicznego lub umy6ine
przestgpstwo skarbowe,

8) oSwiadczenia kandydata o wyra2enru zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celow rekrutacji,

9) w przypadku gdy w Urzgdzie Gminy i Miasta CzeMionka_Leszczyny
wskaznik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych, w rozumieniu przepii6w
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej otaz zatrudnianiu os6b
niepeinosprawnych w miesiqcu poprzedzajqcym datq upublicznienra
ogloszenia o naborze, jest nilszy niz 6 yo- kopia dokumentu
potwierdzajqcego niepelnosprawno66 kandydata, w przypadku gdy
kandydat bgdzie zamierzal skorzystai z pierwszeristwa w zatrudnieniu ni
stanowisku urzqdniczym z wylqczeniem kierowniczego stanowiska
urzqdniczego, przyslugujqcego osobie niepelnosprawnej,

10) inne dokumenty wskazane przez osobq wnioskujqcq lub przelo2onych
osoby wnioskujqcej.",

w $ 6 ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust.4,

w $ 6 dodaje sig ust. 3 o tre6ci:

,,3. OSwiadczenia wskazane w punktach 5-8, kandydat sklada odpowiednio
wedlug wzorow stanowiqcych zal4czniki Nr 1a, 1b, 2a,2 b,3a,3b, 4a,4b.",

w $ 12 w ust.3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Kandydat wybrany do zatrudnienia w drodze naboru przed zawarciem umowy
o pracQ zobowiqzany jest przedlo2yd wynik badania lekarskiego okre6lajqcego
zdolno6c do pracy, oryginaiy dokument6w aplikacyjnych, o ktbrych mowi w g
6 ust. 2 pkt. 3, 4 i 9 (eSli dotyczy)- do wglqdu, a takze inne niezbqdne
dokumenty potrzebne do zatrudnienia.",

w $ 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Dokumenty aplikacyjne kandydat6w, kt6rzy nie zostali ujgci w protokole,
o kt6rym mowa w ust. 2, bgdq odbierane osobiscie przez kandydatow,
a nieodebrane podlegajq komisyjnemu zniszczeniu po uptywie jednego
miesiqca od daty zakonczenia naboru.',

$ 16 ust. 2 olrzymuje brzmienie:

,,2. Dla wa2noSci posiedzenia w pracach Komisji rekrutacyjnej musi uczestniczyi
co najmniej polowa jej skladu, w tym Przewodniczqcy lub jego Zastqpca.

Y imieniu Komisji rekrutacyjnej wszystkie dokumenty podpiiule
Przewodniczqcy Komisji lub jego Zastgpca.".

s)

6)

7)



s2

Zobowiqzuje siQ wszystkich naczernik6w wydzialow/biur oraz inne podmioty
wymienione w rym Zarzqdzeniu do przestizegania i rearizaqi po.i.**r.,i
niniejszego Zarzqdzenia.

s3

w terminie do 30 czerwca 2o1g roku, zobowiqzujg Naczernika wydziaru
organizacyjnego do opracowania tekstu ujednoriconego Reguraminu naboru na
wolne stanowiska urzgdnicze w urzgdzie Gminy i Miista clerwionka-Leszczyny
otaz na wolne stanowiska kierownik6w jednostek organizacyjnych Gminy I Miasta
czerwionka-Leszczyny, stanowiqcych zalqcznikdozaiqdzenla Nr g6/09 eurmistr.a
Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny i dnia 22 kwietnia 2009 r. . pJznil;r=q
zmianq.

s4

wykonanie Zarzqdzenia powierza sig sekretarzowi Gminy i Miasta czenvionka-
Leszczyny.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

('zerw ronka-l-eszczYnY
Zalqcznik Nr 1a
do Zatzqdzenia N r 200/1 8
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 24 mqa 2O1g toku
bgdqcy Zalqcznikiem nr 1a
do Regulaminu naboru na wolne
stanowiska uzgdnicze w Uzgdzie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz na
wolne stanowiska kierownik6w jednostek
organizacyjnych Gminy i Miasta
Czenrvionka-Leszczyny wprowadzonego
Zarzqdzeniem Nr 86/09 Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 22 kwietnia 2009 t., z po2n. zm.

O6wiadczenie
do cel6w rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzednicze

w Urzedzie Gminy i Miasta Czeruvionka_Leszczyny

Zgodnie z wymogami okresronymi w ustawie z dnia 21 ristopada 200g roku
o pracownikach samorzqdowych, oSwiadczam, i2:

posiadam obywatelstwo

(dala i podpis kandydata)

.(uzupelnii)

histz
i Miasta
-Leszczyny
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BURMISTRZ
CMINY I MIASTA

Czerwionka-Leszczyny
ZalEcznik Nr 1b
do Zazqdzenia N r 200/1 8
Burmistrza Gminy i Miasta CzErwionka-
Leszczyny z dnia 24 maia 2O1g toku
bgdqcy Zalqcznikiem nr,I b
do Regulaminu naboru na wolne
stanowiska uzgdnicze w Urzgdzie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz na
wolne stanowiska kierownik6w jednostek
organizacyjnych cminy i Miasta
Czenrvionka-Leszczyny wprowadzonego
Zatzqdzeniem Nr 85/09 Burmistza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 22 kwietnia 2009 r., z p62n. zm.

do cet6w rekruracji* r"f:HXiiTfl"n. *orn" stanowisko
kierownika jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny

Zgodnie z wymogami okresronymi w ustawie z dnia 21 ristopada 200g roku
o pracownikach samorzqdowych, o6wiadczam, i2:

posiadam obywatelstwo

(dala i podpis kandydata)

-(uzupelnii)
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lnv i Miasta
pka-Leszczyny
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BURMiSTRZ
CMINY I MIASTA

Czerwtonka-LeszczYnl Zalqcznik Nr 2a
do Zarzqdzenia Nr 200119
Burmistza Gminy i Miasta Czenrionka-
Leszczyny z dnia 24 maja 2018 roku
bgdqcy Zatqcznikiem nr 2a
do Regulaminu naboru na wolne
stanowiska urzqdnicze w Urzgdzie Gminy
i Miasta Czenrionka-Leszczyny oraz na
wolne stanowiska kierown ik6w jednostek
organizacyjnych Gminy i Miasta
Czenrvio n ka-Leszczyny wprowadzonego
Zarzqdzeniem Nr 86/09 Burmistrza Gminy
i Miasta Czenrvionka-Leszczyny
z dnia 22 kwietnia 2009 r., z po2n. zm.

O6wiadczenie
do cel6w rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzednicze

w Urzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka_Leszczyny

Zgodnie z wymogami okre6lonymi w ustawie z dnia 21 listopada 200g roku
o pracownikach samorzqdowych, oSwiadczam, i2 mam pelnE zdolnoSc do czynno6ci
prawnych orazkorzystam z petni praw publicznych.

(data i podpis kandydata)
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BURMISTRZ
OMINY I MIASTA

t zerwtonka-Leszczyny

Zalqcznik Nr 2b
do Zaaqdzenia Nr 200/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 24 maja 2018 roku
bgdqcy Zalqcznikiem nr 2a
do Regulaminu naboru na wolne
stanowiska urzgdnicze w Urz edzie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz na
wolne stanowiska kierownik6w jednostek
organizacyjnych Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny wprowadzonego
Zarzqdzeniem Nr 86/09 Burmistza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 22 kwietnia 2009 t., z po2n. zm.

do cet6w rekrutacji- rn::*ffi na wotne sranowisko
kierownika jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Czerwionka_Leszczyny

Zgodnie z wymogami okresronymi w ustawie z dnia 21 ristopada 200g roku
o pracownikach samorzqdowych, oswiadczam, iz mam pelnq zdolno56 do czynno6ci
prawnych oraz korzystam z peini praw publicznych.

(data i podpis kandydata)
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BURMISTRZ
GMINV IMIASTA

Czerwtonka-LeszczYnY

O5wiadczen ie
do cel6w rekrutacji w ramach naboru na worne stanowisko urzgdnicze

w Urzgdzie Gminy i Miasta Czenrionka_Leszczyny

Zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 21 listopada 200g roku

o pracownikach samorzqdowych, oSwiadczam, i2 nie(') bylem/bylamr')
skazanylskazap6(') prawomocnym wyrokiem sqdu za umysrne przestQpstwo Scigane
z oskar2enia publicznego lub umySlne przestepstwo skarbowe.

ZalEcznik Nr 3a
do Zatzqdzenia N r 200/1 8
Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 24 maja 2018 roku
bedqcy Zalqcznikiem nr 3a
do Regulaminu naboru na wolne stanowiska
urzgdnicze w Urzqdzie Gminy I Miasta
Czerwionka-Lesz czyny oraz na wolne
stanowiska kierownik6w jed nostek
organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny wprowadzonego Zazqdzeniem
Nr 86/09 Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 kwietnia
2009 t., z p62n. zm.

(data i podpis kandydata)

(.)- niepotrzebne skre6lii

Eurmistrz
Gmin\r,lMiaste

Czerwiolrt{leszeyny

Wie#A.- fuzewski



BURMISTRZ
GMIN\ I MIASTA

('zerw lonka-Les?rzyn)

Zalqcznik Nr 3b
do ZatzEdzenia N r 200/1 8
Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 24 maja 2018 roku
bgdqcy Zalqcznikiem nr 3b
do Regulaminu naboru na wolne stanowiska
urzgdnicze w Uzqdzie Gminy i Miasta
Czeruionka-Leszczyny otaz na wolne
stanowiska kierownik6w jednostek
organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny wprowadzonego ZatzEdzeniem
Nr 86/09 Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 kwietnia
2009 r,, z p62n. zm.

do cet6w rekrutacji -,r:ffi3:r", n"v.rorn" stanowisko
kierownika jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta czenivionka-Leszczyny

Zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 21 listopada 200g roku

o pracownikach samorzqdowych, oswiadczam, iz nie(') bylem/bylam{')
skazany/skazans(') prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przestepstwo 6cigane
z oskarzenia publicznego lub umy6lne przestgpstwo skarbowe.

(data i podpis kandydata)

(")- niepotrzebne skreSlic
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-Leszczyny

Zalecznik Nr 4a
do Zarzqdzenia N r 200/1 8
Burmistaa Gminy i Miasta Czeruvionka-
Leszczyny z dnia 24 maja 2018 roku
bedqcy Zalqcznikiem Nr 4a
do Regulaminu naboru na wolne
stanowiska urzgdnicze w Uzgdzie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz na
wolne stanowiska kierownik6w jednostek
organizacyjnych Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny wprowadzonego
Zazqdzeniem Nr 86/09 Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 22 kwietnia 2009 1,, z pozn. zm.

(miejscowosc, data)

(imie i nazwisko)

(ad res)

OSwiadczenie
do cel6w rek_rutacji w ramach naboru na worne stanowisko urzednicze

w Urzqdzie Gminy i Miasta Czenrvionka_Leszczyny

1. O6wiadczam,2e wyraaam zgodq, aby Urzqd Gminy i Miasta Czenrvionka_
Leszczyny z siedzibq w czerwionce-leszczynach (44-230), ur. parkowa 9,przetwarzar obecnie i w przyszro5ci moje dane osobowe, udostqpnione
w zlo2onych przeze mnie dokumentach. Jestem swiadomyrswiadomiir, i6 moiedane .osobowe bgdq przetwarzane w celach rekruiacynych *'-iO,orr"

^ J<andydat6w ubiegajqcych sig o przyjgcie do pracy.
2. Przyjmujg do wiadomoSci, 2e:'

a) Administratorem danych osobowych jest Gmina i Miasto czenrvionka-
. Leszczyny z siedzibq 44-230 Czewvionka_Leszczyny ul. parkowa 9;b) w przypadku pytai dotyczqcych przetvtarzinia moich danych mogeskontaktowa6 sie z lnspektorem Ochrony Danych_ adres e_mail

abi@czenrrion ka-leszczvnv. pl;
c) podane dane osobowe zostary przekazane dobrowornie i bgdq przetwarzane

w celu wlaSciwego przeprowadzenia procedu ry zwiqzanej. L"iiiiql pio.".,
rekrutacji na worne stanowisko urzgdnicze 

'w 
urzqdiie Gminy' i ' Mista

czerwionka-Le szczyny oraz na worne stanowiska 
'kierowniiorni 

i"ono.t"xorganizacyjnych Gminy i Miasta czerurionka-Le szczyny. Zgoda mo2e zosta6
wycofana poprzez z+ozone na pismie prosby do Admin'istratora. podanie

,, danych osobowych jest warunkiem dopuszczenia w procesie rekrutacji;d) przystuguje mi prawo do dostqpu do moich danych, ich sprostowania oraz
usuniqcia;



e) w przypadku powziecia informacji o niewia6ciwym przelwarzaniu moich
danych przez Administratora przysluguje mi prawo wniesienia skargi
na przetwarzanie moich danych osobowych do prezesa Urzqdu Ochrony
Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
podstawq prawnq przetwarzania moich danych osobowych do celow rekrutacji
przez Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest ustawa z dnia
26 czewvca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2009 r.
o pracownikach samorzqdowych;
odbiorcami moich danych osobowych mogq byc instytucje uprawnione na
podstawie przepisow prawa lub podmioty upowaZnione na podstawie
podpisanej umowy pomigdzy Administratorem a podmiotem;
przekazane dane bedq przetwarzane przez okres niezbgdny do
przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzqdnicze
w Urzgdzie Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny oraz na wolne stanowiska
kierownikow jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czenarionka-
Leszczyny, jednak nie dluaej ni2 przez 5 lat z zastzeaen iem, i2 okres
przechowywania danych osobowych mo2e zostae kazdorazowo przedtuzony
o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogq miei zwiqzek
z realizaqq procesu rekrutacji na stanowisko urzgdnicze w Urzgdzie Gminyi Miasta Czerwionka-Leszczyny oruz na wolne stanowiska kierownik6w
jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Dane
mogq byc udostqpnione wylqcznie podmiotom uprawnionym na podstawie
przepis6w prawa.

s)

h)

(data i podpis kandydata)

(")- niepotrzebne skreSlic

6$*



BURMTSTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwtonka-L,eszczyn)

1.

ZalAcznik Nr 4b
do Zatzqdzenia N r 200/1 8
Burmistrza Gminy i Miasta Czen/vionka-
Leszczyny z dnia 24 maia 2018 roku
bgdqcy Zalqcznikiem Nr 4b
do Regulaminu naboru na wolne
stanowiska urzqdnicze w Urzgdzie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz na
wolne stanowiska kierownik6w jednostek
organizacyjnych Gminy i Miasta
Czenrtrionka-Leszczyny wprowadzonego
Zarzqdzeniem Nr 86/09 Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 22 kwietnia 2009 t., z p62n. zm.

(miejscowo56, data)

(imiq i nazwisko)

(adres)

OSwiadczenie
do cel6w rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko

kierownika jed nostki organ izacyj nej Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny

O6wiadczam, 2e wyra2am zgodQ, aby Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z siedzibE w Czerwionce-Leszczynach (44-230), ul. Parkowa 9,

przelwarzal obecnie i w przyszloSci moje dane osobowe, udostgpnione
w zto2onych przeze mnie dokumentach. Jestem Swiadomy/Swiadomat'), 2e moje
dane osobowe bqdq przetwarzane w celach rekrutacyjnych w zbiorze
kandydatow ubiegajqcych sig o przyjqcie do pracy.

Przyjmujg do wiadomoSci, 2e:
a) Administratorem danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-

Leszczyny z siedzibq 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9;
b) w przypadku pytaf dotyczqcych przetwarzania moich danych moge

skontaktowa6 siQ z lnspektorem Ochrony Danych- adres e-mail
abi@czerWion ka-leszczvnv. pl 

;

c) podane dane osobowe zostaly przekazane dobrowolnie i bqdq pzetvvarzane
w celu wla6ciwego przeprowadzenia procedury zwiqzanq z rcalizacjq procesu
rekrutacji na wolne stanowisko urzqdnicze w Urzqdzie Gminy i Miasta
Czenvionka-Leszczyny oruz na wolne stanowiska kierownik6w jednostek
organizacyjnych Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny. Zgoda mo2e zostac
wycofana popzez zlo2one na piSmie pro6by do Administratora. Podanie
danych osobowych jest warunkiem dopuszczenia w procesie rekrutacji;

d) przystuguje mi prawo do dostgpu do moich danych, ich sprostowania oraz
usunigcia;

e) w przypadku powzigcia informacji o niewla6ciwym przetwazaniu moich

z.



danych przez Administratora przysluguje mi prawo wniesienia skargi
na ptzetv,tarzanie moich danych osobowych do Prezesa Urzqdu Ochrony
Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
podstawq prawnq przetwarzania moich danych osobowych do cel6w rekrutacji
przez Urzqd Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny jest ustawa z dnia
26 czewca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r,

o pracownikach samorzqdowych;
odbiorcami moich danych osobowych mogq byc instytucje uprawnione na
podstawie przepisow prawa lub podmioty upowa2nione na podstawie
podpisanej umowy pomiqdzy Administratorem a podmiotem;
przekazane dane bedq przetwarzane pzez okres niezbqdny do
przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzqdnicze
w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz na wolne stanowiska
kierownikow jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, jednak nie dluzej ni2 przez 5 lat z zastzeien iem, i2 okres
przechowywania danych osobowych mo2e zostac kazdorazowo przedtu2ony
o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogq mie6 zwiqzek
z realizaqq procesu rekrutacji na stanowisko urzgdnicze w Urzgdzie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny otaz na wolne stanowiska kierownik6w
jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Dane
mogq bye udostepnione wylqcznie podmiotom uprawnionym na podstawie
przepis6w prawa.

(data i podpis kandydata)

(.)- niepotrzebne skre6lic
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