
Zarządzenie Nr 21/2019 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu 

z dnia 22 października 2019 r. 

w sprawie Regulaminu rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy 
 

 

Na podstawie art. 17 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 

25 października 1991 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1983 z  późn. zm.) oraz § 6 ust. 6 Statutu Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu, stanowiącego Załącznik do uchwały 

Nr XXXVIII/236/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 r. zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadzam Regulamin rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia. 

 

§ 2 

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu powierzam Komisji rekrutacyjnej. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  1 do Zarządzenia nr 21/2019 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu 

z dnia 22 października 2019 r. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI PRACOWNIKÓW 

NA WOLNE STANOWISKA PRACY 
 

CZĘŚĆ I 

ZASADY OGÓLNE 

§ 1 

Regulamin określa szczegółową procedurę naboru pracowników na wolne stanowiska pracy, w tym 

kierownicze, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu. 

 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy jest mowa o: 

1) Bibliotece- oznacza to Miejską Bibliotekę Publiczną im. Księcia Ludwika I w Brzegu; 

2) Dyrektorze- oznacza to Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I 

w Brzegu; 

3) Komisji- oznacza to Komisję rekrutacyjną; 

4) komórce organizacyjnej- oznacza to dział lub filię Biblioteki; 

5) Regulaminie- oznacza to Regulamin rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy; 

6) rekrutacji wewnętrznej- oznacza to wewnętrzne ruchy kadrowe spowodowane zmianami 

organizacyjnymi, przesunięciami pracowników, awansami; 

7) wykazie stanowisk- oznacza to wykaz stanowisk pracy określony w Regulaminie 

organizacyjnym. 

 

§ 3 

1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy jest otwarty i  konkurencyjny, odbywa się 

w ramach procedury rekrutacyjnej. 

2. Za przeprowadzenie naboru odpowiada Komisja rekrutacyjna powołana każdorazowo w celu 

przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy, w tym na kierownicze stanowiska.  

 

CZĘŚĆ II 

PROCEDURA REKRUTACYJNA 

§ 4 

1. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 

1) zgłoszenia wolnego stanowiska; 

2) powołania Komisji rekrutacyjnej; 

3) przygotowania i publikacji ogłoszenia;  

4) wstępnej selekcji kandydatów; 

5) rozmowy kwalifikacyjnej; 

6) nawiązania stosunku pracy. 

2. W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor Biblioteki może odstąpić od niniejszej procedury 

przeprowadzenia rekrutacji i samodzielnie podjąć decyzję o innym sposobie przeprowadzenia 

naboru. 

 

§ 5 

Zgłaszanie wolnego stanowiska 

1. W przypadku powzięcia informacji o przewidywanej możliwości powstania wolnego 

stanowiska pracy lub przypadku powstania wolnego stanowiska, kierownik właściwej 

komórki organizacyjnej informuje Dyrektora. 

2. W przypadku konieczności zwiększenia stanu zatrudnienia w danej komórce organizacyjnej, 



kierownik tej komórki organizacyjnej winien złożyć do Dyrektora  wniosek  wraz  

z projektem opisu  stanowiska pracy, które ma być utworzone w związku ze zwiększeniem 

stanu zatrudnienia. 

3. Informacja, o której mowa w ust.1, sporządzana jest na druku wniosku, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

                                  

§ 6 

Ostateczną decyzję o rozpoczęciu procedury naboru na wolne stanowisko pracy podejmuje Dyrektor. 

 

§ 7 

Powołanie Komisji rekrutacyjnej 

1. Nabór na wolne stanowisko pracy przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana 

zarządzeniem Dyrektora. 

2. W skład Komisji wchodzą: 

1) Dyrektor; 

2) kierownik komórki organizacyjnej, do której prowadzony jest nabór; 

3) pracownik Biblioteki wyznaczony przez Dyrektora. 

3. W skład Komisji mogą być powoływani pracownicy- specjaliści z zagadnień, których 

znajomość lub umiejętność powinien posiadać kandydat na wolne stanowisko.  

 

§ 8 

1. Komisja działa do czasu zakończenia procedury rekrutacyjnej. 

2. Komisja obraduje na posiedzeniach. 

3. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół. 

 

§ 9 

1. Członkami Komisji nie mogą być osoby, które z kandydatem pozostają w stosunku 

małżeństwa, pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia, przysposobienia ani też 

we wspólnym pożyciu. Członkowie Komisji składają odpowiednie oświadczenia w tym 

zakresie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. W przypadku pozostawania przez członka Komisji w relacji o której mowa ust.1, podlega on 

wyłączeniu z obrad, a skład Komisji rekrutacyjnej zostaje uzupełniony w trybie 

przewidzianym do jej powołania.   

  

§ 10 

Przygotowanie i publikacja ogłoszenia 

Komisja rekrutacyjna przygotowuje projekt ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy, 

biorąc pod uwagę informacje zawarte we wniosku, o którym mowa w § 5 . 

 

§ 11 

1. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać: 

1) nazwę i adres Biblioteki; 

2) określenie stanowiska; 

3) określenie wymagań stawianych kandydatowi; 

4) wskazanie zadań wykonywanych na stanowisku; 

5) wskazanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych; 

6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów aplikacyjnych. 

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

10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. 

3. Ogłoszenie o naborze podpisuje Dyrektor. 

4. Komisja rekrutacyjna odpowiedzialna jest za publikację ogłoszenia (np. strona internetowa, 

BIP, PUP, tablica ogłoszeń). 



5. Wzór ogłoszenia o naborze stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

 

§12 

1. Dokumenty aplikacyjne  wymagane w ogłoszeniu o naborze składane osobiście przez 

poszczególnych kandydatów, przyjmowane są w godzinach: 8:00- 14:00, w Sekretariacie 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 5, 49-

300 Brzeg. 

2. Dokumenty aplikacyjne wymagane w ogłoszeniu o naborze przesłane pocztą lub pocztą 

kurierską, uważa się za doręczone w terminie, jeżeli zostały złożone w Sekretariacie 

Biblioteki w godzinach wskazanych w ust.1 najpóźniej w dniu, w którym upływa termin 

składania i przyjmowania dokumentów aplikacyjnych. 

 

§ 13 

Wstępna selekcja kandydatów 

1. Wstępną selekcje kandydatów przeprowadza Komisja rekrutacyjna.  

2. Komisja ustala, czy kandydat spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na 

wolne stanowisko pracy. 

3. Wstępna selekcja kandydatów dokonywana jest poprzez analizę dostarczonych dokumentów. 

4. Po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów Komisja rekrutacyjna sporządza protokół 

zawierający  listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu 

o naborze. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 

5. Członek Komisji informuje drogą telefoniczną lub e-mailową kandydatów 

zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej o terminie i godzinie jej przebiegu.  

 

§14 

Rozmowa kwalifikacyjna 

1. Wobec kandydatów którzy spełnią wymagania formalne i zostaną zakwalifikowani do 

dalszego etapu naboru, przeprowadzona jest merytoryczna selekcja. 

2. Merytoryczna selekcja kandydatów może składać się z: 

1) rozmowy kwalifikacyjnej; 

2) testu kwalifikacyjnego.  

3. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy fachowej i umiejętności niezbędnych 

do wykonywania określonego stanowiska. 

4. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest weryfikacja informacji zawartych w złożonych 

dokumentach kandydata oraz wymagań dotyczących stanowiska, na które jest 

przeprowadzany nabór, w zakresie predyspozycji i zdolności ogólnych.   

5. Komisja rekrutacyjna ustala metodę merytorycznej selekcji kandydatów zaakceptowaną przez 

Dyrektora oraz wyznacza terminy jej przeprowadzania. 

 

§15 

1. Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem przeprowadza Komisja rekrutacyjna. 

2. Każdy członek Komisji rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty 

w skali od 0 do 5. 

 

§16 

1. Po zakończeniu naboru Komisja niezwłocznie oblicza liczbę punktów uzyskanych przez 

poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał liczbę najwyższą. 

2. W razie uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby punktów Komisja dokonuje 

wyboru kandydata, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie w pracy w bibliotekach  

oraz dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia wynikające z dokumentów dołączonych do 

zgłoszenia. 



3. Jeżeli nabór był prowadzony na więcej niż jedno stanowisko, komisja ustala listę kandydatów 

zakwalifikowanych do zatrudnienia. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

4. Komisji sporządza protokół przebiegu naboru wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 

obejmujący w szczególności: 

1) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz 

imiona i nazwiska najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu 

spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

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

formalne; 

3) uzasadnienie dokonanego wyboru; 

4) skład komisji przeprowadzającej nabór. 

5. Członek Komisji informuje drogą telefoniczną lub e-mailową kandydatów wymienionych w 

ust.4 pkt. 1) o wynikach rekrutacji.  

6. Kandydatowi udostępnia się do wglądu, po okazaniu dokumentu tożsamości, 

protokół przebiegu konkursu w części obejmującej jego wyniki i oceny, w Sekretariacie 

Biblioteki. 

 

§17 

1. Wybranemu kandydatowi, w terminie 3 dni roboczych od zakończenia procesu rekrutacji 

Dyrektor Biblioteki przedstawia propozycję zawarcia umowy o pracę na okres próbny. 

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.  

 

CZĘŚĆ III 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§18 

1. Dokumenty aplikacyjne osoby wyłonionej w drodze naboru, z którą zostanie nawiązany 

stosunek pracy, zostają dołączonej do jej akt osobowych. 

2. Dokumenty aplikacyjne osób biorących udział w procesie rekrutacji będą przechowywane 

przez okres 2 lat na podstawie załączonej zgody na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby przyszłych rekrutacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Regulaminu  rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy 

 

 

 

 

……………………………..                                         Brzeg, dnia …………………………. 
pieczątka komórki organizacyjnej 

 

 

 

 

DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

IM. KSIĘCIA LUDWIKA I W BRZEGU  

 

 

 

 

WNIOSEK 

O WSZCZĘCIE  PROCEDURY NABORU 
 

Niniejszym wnoszę o wszczęcie procedury naboru na wolne stanowisko pracy*- kierownicze 

stanowisko* 

 

………………………………………………… 
nazwa stanowiska 

 

w 

………………………………………………… 
nazwa komórki organizacyjnej 

 

 

Wolne stanowisko powstało na skutek: 

1) przejścia pracownika na emeryturę*; 

2) przejścia pracownika na rentę*; 

3) przeniesienia służbowego Pani*/Pana* ………………………………………….…………. 

do innej komórki organizacyjnej*; 

4) rozwiązania umowy o pracę z Panią*/Panem* ………………………………………………*; 

5) powstania nowej komórki organizacyjnej (wymienić jakiej)*; 

6) zmiany przepisów prawnych (wymienić jakich)*; 

7) zwiększenia zadań komórki organizacyjnej (wymienić na jakiej podstawie)*; 

8) innych zdarzeń czy sytuacji (wymienić jakich)*. 

 

 

UZASADNIENIE WNIOSKU 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                       ……..……………………………….. 
podpis pracownika wnioskującego 

                                                                                                                                      

 

 

 

DECYZJA DYREKTORA 

 

Po rozpatrzeniu wniosku postanawiam, o: 

 

1) rozpoczęciu procedury naboru na wolne stanowisko pracy*- kierownicze stanowisko* 

………………………………...…………………… w ………………………………………  

                        nazwa stanowiska 

………...............................................................................................................................……                                                                          

nazwa komórki organizacyjnej 

 

 

2) odmowie rozpoczęcia procedury naboru na wolne stanowisko pracy*- kierownicze 

stanowisko* ………………………………………… w……………………………………… 

                    nazwa stanowiska                                       

………………………………………………………………………..………………………. 

nazwa komórki organizacyjnej 

 

 

Brzeg, dnia …………………..………..                                                        ……………………………… 

                                                                                                                                                                  
pieczątka i podpis Dyrektora 

 

 

 

Załączniki: 

1) opis stanowiska pracy; 

2) zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. 

 

 
* niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do Regulaminu  rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

CZŁONKA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 
 

 

 

Imię: ……………………………………………………………… 

 

 

Nazwisko: ……………………………………………………… 

 

 

1. Oświadczam, że przyjmuję obowiązki członka Komisji rekrutacyjnej.   

2. Oświadczam, że z kandydatem do pracy nie pozostaję w stosunku małżeństwa, 

pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia, przysposobienia ani też we 

wspólnym pożyciu. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu  rekrutacji pracowników na wolne 

stanowiska pracy. 

 

 
……………………………………….. 

(data i podpis członka Komisji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do Regulaminu  rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy 

 

 

 

 

(WZÓR) 

 

DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

IM. KSIĘCIA LUDWIKA I W BRZEGU 

OGŁASZA NABÓR 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY* KIEROWNICZE 

STANOWISKO* 
 

nr ogłoszenia …………./20……. 

 

 

NAZWA WOLNEGO  STANOWISKA PRACY 

……………………………………………………. 

LICZBA LUB WYMIAR ETATU 

……………………………………………………. 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu, 

Dział ………………………………………………., Brzeg, ul. …………………………….  

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHARAKTERYSTYKA PRACY: 

1) praca od poniedziałku do soboty w przedziale czasowym 7:00-19:00, 8 godzin dziennie, 

40 godzin w tygodniu- zgodnie z ustalonym harmonogramem; 

2) wynagrodzenie miesięczne………………………….. zł brutto; 

3) praca w zespole…………….. osobowym; 

4) przewidywalny termin zatrudnienia…………………………… 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE 

O zatrudnienie może się ubiegać osoba, która posiada: 



1) obywatelstwo polskie; 

2) wykształcenie średnie/wyższe najlepiej o kierunku bibliotekarskim lub wyższe 

humanistyczne; 

3) cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z użytkownikiem biblioteki; 

4) umiejętności animacyjne; 

5) umiejętność pracy w zespole. 

 

Dodatkowymi atutami kandydata będą: 

1) doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarskim; 

2) znajomość bibliotecznego programu obsługi zbiorów i czytelników SOWA; 

3) doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także seniorami; 

4) doświadczenie w zakresie animacji kultury; 

5) doświadczenie w obsłudze klienta/pracy z czytelnikiem; 

6) znajomość rynku wydawniczego; 

7) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i audiowizualnych. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE: 

1) CV; 

2) list motywacyjny; 

3) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji oraz przyszłych procesów 

rekrutacyjnych wg wzoru: 

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji oraz na 

potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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)"; 

 

4) oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy wg wzoru: 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia 

Ludwika I w Brzegu, ul. Jana Pawła II 5, 49-300 Brzeg,  reprezentowana przez 

Dyrektora- Katarzynę Oćwieja-Grądziel; 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece jest Ewa Kuśmierzak, e-mail: 

iod.mbpbrzeg@gmail.com, tel. 77 416 99 88; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych 

rekrutacji; 
4) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom; 

6) Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody na ich 

przetwarzanie; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy 

prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

mailto:iod.mbpbrzeg@gmail.com


OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WW. KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DLA 

KANDYDATÓW DO PRACY. 

 

………………………………………… 

data i podpis 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie ……………………………... 

listownie lub osobiście w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

Księcia Ludwika I w Brzegu, ul. Jana Pawła II 5, 49-300 Brzeg z dopiskiem na kopercie „NABÓR 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY* KIEROWNICZE STANOWISKO* nr ogłoszenia 

…………./20…….”. Dokumenty aplikacyjne wymagane w ogłoszeniu o naborze, przesłane pocztą 

lub pocztą kurierską, uważa się za doręczone w terminie, jeżeli zostały najpóźniej złożone 

w Sekretariacie Biblioteki do godziny 14:00 w dniu, w którym upływa termin składania 

i przyjmowania dokumentów aplikacyjnych. 

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych Komisja rekrutacyjna dokona porównania 

danych w nich zawartych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu. Kandydaci, którzy 

spełnili wymagania formalne i zostali zakwalifikowani do drugiego etapu naboru będą informowani 

drogą telefoniczną lub e-mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  

 

INNE INFORMACJE 

Dokumenty aplikacyjne osoby wyłonionej w drodze naboru, z którą zostanie nawiązany stosunek 

pracy, zostaną dołączonej do jej akt osobowych. 

Dodatkowych informacji udziela Pani ……………………………………………. tel. …………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

do Regulaminu  rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy 

 

 

 

PROTOKÓŁ 

Z WSTĘPNEJ SELEKCJI KANDYDATÓW 
 

Zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy*-kierownicze stanowisko* 

 

……………………………………………………. 
nazwa stanowiska 

 

w 

…………………………………………………… 
nazwa komórki organizacyjnej 

 

dokumenty aplikacyjne złożyło ……….. kandydatów. 

 

Komisja rekrutacyjna w składzie: 

 

1) ………………………………………………….  

imię i nazwisko                                                  

2) ………………………………………………….  

3) ………………………………………………….  

 

w wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych złożonych przez poszczególnych kandydatów na 

powyższe stanowisko, dokonując porównania danych zawartych w tych dokumentach 

z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze, do następnego etapu naboru zakwalifikowała 

następujących kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 

 

Lp. Imię i nazwisko kandydata Uwagi 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



Komisja rekrutacyjna postanowiła, że drugi etap procedury naboru zostanie przeprowadzony w dniu 

…………………….………….. od godz. ………….. do godz. …………… w …………………… 

……………………………………………………………………….………………………………...  

 

 

Podpisy członków Komisji rekrutacyjnej: 

 

1) ………………………………………….. 

2) ………………………………………….. 

3) ………………………………………….. 

 

 

Brzeg, dnia …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

do Regulaminu  rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy 

 

 

 

PROTOKÓŁ 

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW 

NA WOLNE STANOWISKO  PRACY* KIEROWNICZE STANOWISKO* 

 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu został przeprowadzony otwarty 

i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy*- kierownicze stanowisko* 

 

………………………………………………. 
nazwa stanowiska 

 

w 

……………………………………………….* 
nazwa komórki organizacyjnej* 

  

 

Do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów została powołana Komisja rekrutacyjna 

w następującym składzie: 

1) …………………………………………….              

imię i nazwisko                                            

2) …………………………………………….         

3) …………………………………………….         

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na wyżej wymienione wolne stanowisko, zamieszczonego na 

stronie/tablicy …………………………………………………………………………………………. 

od dnia …………………………. do dnia …………………………. , dokumenty aplikacyjne złożyło 

lub przesłało ….….. kandydatów, w tym …….... kandydatów spełniających wymogi formalne. 

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostali zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania 

kwalifikacyjnego, podczas którego zastosowano następujące metody i techniki naboru: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

Po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, Komisja rekrutacyjna 

uszeregowała kandydatów według poziomu spełniania przez nich kryteriów określonych 

w ogłoszeniu. 

 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

kandydata 

Część postępowania  

Razem 
Pisemna Ustna Praktyczna 

      

      

      

      

      

 

Na podstawie oceny poziomu spełniania przez kandydatów kryteriów określonych w ogłoszeniu 

o naborze Komisja rekrutacyjna wybrała do zatrudnienia Panią/Pana* 

 

……………………………………………… 
imię i nazwisko 

 

zamieszkałą/zamieszkałego* 

 

w ……………………………………………………………... 

 

 

UZASADNIENIE WYBORU 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

           

 

 

Podpisy Komisji Rekrutacyjnej: 

 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

 

 

 

Brzeg, dnia ………………….. 


