Zarządzenie  nr 68
Marszałka Województwa Śląskiego
z dnia  23.08. 2007 roku


w sprawie  regulaminu naboru na wolne stanowiska  kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych  Województwa Śląskiego.


Działając  na  podstawie  art. 43  ust.3 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa  ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1590 z  późn. zm.) oraz w związku z art.1 ust. 1 pkt.1, art. 3a  ust.3  oraz art. 4  pkt. 4 ustawy   z  dnia   22   marca   1990r.  o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. nr 142 . poz.1593 z późn. zm.).


 zarządzam, co następuje:


§ 1


Wprowadzam regulamin naboru na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek administracyjnych Województwa Śląskiego jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia  powierzam dyrektorowi Gabinetu Marszałka.


§ 3


Traci moc zarządzenie nr 61/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




                                                                                             






                                                                                             Załącznik do zarządzenia nr 68
    Marszałka  Województwa Śląskiego nr
    z dnia 23.08.2007 r.        


Regulamin
naboru  na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich              samorządowych jednostek organizacyjnych województwa śląskiego.




Dział I

Postanowienia ogólne

§ 1

            Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :

            - „wolnym stanowisku”  –   rozumie  się  przez to wolne stanowisko kierownika
              wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej,

            - „ kierowniku   jednostki”  -  rozumie  się  przez  to  kierownika  wojewódzkiej
               samorządowej    jednostki  organizacyjnej  ,  którego  status   określa    ustawa     
               z  22  marca  1990 r. o  pracownikach  samorządowych    (  tj.    Dz.U. z 2001r.
               nr 142  poz. 1593  z  późn. zm. ) ,  a  która   jest  ujęta  w  wykazie    jednostek  
               w     Regulaminie  Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa  
               Śląskiego ,

            -  „ właściwym  członku  zarządu”    -   rozumie  się  przez   to  członka  zarządu
                nadzorującego pracę jednostki,

            -  „ właściwym  dyrektorze wydziału”  –   rozumie  się  przez  to dyrektora  tego  
                wydziału  ,   w  zakresie   którego    pozostają     zadania   realizowane   przez     
                jednostkę .
    
                                                                     § 2

            1. Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.
           
            2. Nabór na wolne stanowisko prowadzi Gabinet Marszałka.

          	

                                                                   

                                                                     § 3
            
            1. Decyzję o rozpoczęciu naboru podejmuje Marszałek Województwa na wniosek
                przygotowany przez właściwego dyrektora wydziału.

            2. Wzór  wniosku  o  którym  mowa w  pkt 1 określa załącznik nr 1 do niniejszego
                regulaminu.

            3. Wniosek należy złożyć w Gabinecie Marszałka.
                                                          
                                                                     § 4

            1. Ogłoszenie  o  naborze  Referat  Kadr  przekazuje   do   Biuletynu     Informacji  
                Publicznej    oraz     do     Wydziału    Organizacyjnego     celem    wywieszenia
                na tablicy informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego .     
                 
            2. Termin  składania  dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze ,  nie może 
                 być   krótszy   niż   14   dni   od  dnia   opublikowania   ogłoszenia   o  naborze 
                 w  Biuletynie Informacji Publicznej .

            3. W  przypadku   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 ) .
       
            4. W  przypadku  rekrutacji  na   stanowiska  objęte  z  mocy  ustawy  o   ochronie
                 informacji      niejawnych      wymogiem     przeprowadzenia       postępowania    
                 sprawdzającego  ,   w  ogłoszeniu   pojawi   się   informacja    o    konieczności
                 wyrażenia zgody,   przez wybraną w drodze naboru osobę ,na przeprowadzenie    
                 postępowania  sprawdzającego.

                                                                     § 5
                 Po  upływie  terminu składania  ofert  pracownik  Referatu Kadr upowszechnia
                 w   Biuletynie   Informacji   Publicznej    wykaz    kandydatów    spełniających  
                 wymagania formalne określone w ogłoszeniu.                                                              

     
                                                               Dział II
             
                                           Tryb przeprowadzania naboru
            
                                                                    § 6 
              1. Nabór na wolne stanowisko składa się z dwóch etapów :
                  a)  sprawdzenie formalności i kompletności oferty,
                  b)  rozmowa kwalifikacyjna.

              2. Przed   rozmową   kwalifikacyjną   kandydaci   mogą  być   poddani   testowi 
                  merytorycznemu.
              	
                                                                   

                                                                     § 7
              Sprawdzenia   formalności  i  kompletności  ofert  dokonuje  właściwy dyrektor
              wydziału , co polega na:

                  1)  przyjęciu dokumentów aplikacyjnych ,
                  2)  analizie złożonych ofert ,
                  3)  sporządzeniu wykazu kandydatów  składających oferty  oraz  wskazaniu ,
                        które z nich spełniają wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o  naborze.
                        Wzór wykazu określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

                                                                    §  8

              1. W  przypadku   przeprowadzania   testu   merytorycznego   jego   treść  wraz 
                   z   kluczem  odpowiedzi   opracowuje  właściwy    dyrektor   wydziału .Test 
                   akceptuje właściwy członek Zarządu.

              2. Oceny   testu  dokonuje właściwy  dyrektor  wydziału . W  ocenie  podaje się
                  maksymalną  liczbę  możliwych do uzyskania  punktów oraz liczbę punktów
                  uzyskanych przez kandydatów .

                                                                     § 9

             1.  Rozmowę kwalifikacyjną prowadzi komisja w składzie :
                  a)  właściwy członek Zarządu ,
                  b)  Skarbnik  Województwa lub dyrektor Wydziału Finansowego ,
                  c)  dyrektor Gabinetu Marszałka,
                  d)  właściwy dyrektor wydziału,
                  e)  pracownik Referatu Kadr.

             2. Marszałek Województwa może wskazać do składu komisji także inne osoby .

                                                                    § 10
              
              Po  zakończeniu naboru  komisja  ustala listę  nie  więcej  niż 5-ciu najlepszych
              kandydatów i umieszcza ich nazwiska , imiona i adresy w protokole ,wskazując
              kandydata , który  jej  zdaniem  jest  najlepiej  przygotowany  do  wykonywania
              obowiązków na wakującym stanowisku.   
  
                                                                    § 11

            Pracownik Referatu Kadr sporządza protokół z naboru, którego załącznikami są :

               1)   wykaz kandydatów składających oferty,
               2)   wykaz kandydatów spełniających wymogi zawarte w ogłoszeniu ,
               3)   zestawienie wyników uzyskanych przez kandydatów .
                     Wzór zestawienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
        
                                                                   


                                                                    § 12

            1. Decyzję o zatrudnieniu kandydata wyłonionego  w drodze  naboru  podejmuje 
                Zarząd Województwa.

            2. Informację   o  wynikach   naboru  Referat   Kadr   przekazuje   do   Biuletynu 
                Informacji Publicznej oraz do Wydziału Organizacyjnego celem  wywieszenia
                na tablicy informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego .



                                                                   Dział III

                                                    Postanowienia końcowe

                                                                    § 13

             1. Informacje o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru ,stanowią informację
                 publiczną  w  zakresie  objętym  wymaganiami  związanymi  ze stanowiskiem
                 urzędniczym a określonymi w ogłoszeniu o naborze.

             2. Dokumenty  osób wymienionych w  protokole  z  naboru , poza dokumentami 
                 osoby wybranej  do  zatrudnienia , są  przechowywane  przez  okres  2-ch  lat ,
                 a następnie podlegają zniszczeniu.

             3. Dokumenty    kandydatów  ,  którzy   nie   zostali    wymienieni  w   protokole
                  końcowym   będą   odbierane   osobiście    przez  kandydatów , a nieodebrane
                  w  okresie 6 – ciu miesięcy podlegają zniszczeniu.

              
              
              
            
            
            






                                                                                                        Załącznik   nr   1   do   regulaminu    naboru   na   wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych


Wniosek o rozpoczęcie naboru na stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej   jednostki organizacyjnej

 Nazwa Jednostki

Uzasadnienie 



                 
                  
WYMOGI STANOWISKA: 

Wykształcenie 

Kierunek studiów 
(należy się kierować nazwami wymienionymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 13.06. 2006 r . w sprawie nazw kierunków studiów (DZ.U.nr 121, poz.838)


Specjalność 


Staż pracy 




Główne obowiązki 









Zakres odpowiedzialności 







Wymagania konieczne 




Wymagania pożądane 

Cechy charakteru 




                                  
                                                                                           ........................................................
                                                                                                  data i podpis właściwego 
                                                                                                      dyrektora wydziału
Wypełnia Dyrektor GM:

1.Opinia







2.Propozycje dotyczące:

  daty zatrudnienia …………………………



  wynagrodzenia …………………………...



                                                                                                                                                    ...................................
                                                                                                                                                     data i podpis dyr. GM 
Opinia właściwego członka Zarządu



 
                                            

                                              
                                           .............................
                                               data i podpis
Decyzja Marszałka Województwa





                                                         
                                                       
                                                 ...............................
                                                     data i podpis                                      

*  niewłaściwe skreślić


                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           
                                                                 Załącznik   nr   2   do  regulaminu   naboru   na     wolne 
                                                                                 stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych
                                                                                  jednostek organizacyjnych

                     

Wykaz kandydatów sk³adaj¹cych oferty na stanowisko ...........................

L.p.
Nazwisko
 i imiê
                                         Wymagania okreœlone w og³oszeniu o naborze
Kwalifikacja oferty


wykszta³cenie

list motywacyjny
    C.V.
kwestionariusz  
osobowy
kopie 
dokumentów
oœw.o zgodzie 
na przetwarzanie danych os.
oœw.
 o niekaralnoœci
inne
      inne
















































Oznaczenia:

	spe³nienie wymagania okreœlonego w ofercie - T (tak),
	niespe³nienie – N (nie),

kwalifikacje oferty – zgodna z og³oszeniem – Z
                                              niezgodna z og³oszeniem – N.

                                                                                                                                                          ....................................................
                                                                                                                                                          data i podpis dyrektora wydzia³u                                                           

Załącznik   nr   3   do   regulaminu    naboru   na   wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych




Zestawienie wyników uzyskanych przez kandydatów ubiegających się
 o  stanowisko ...................................



Lp.
Nazwisko i imię kandydata
Test merytoryczny 
(0- ........pkt.)
Wiedza merytoryczna (rubryka nie wypełniana 
w przypadku organizowania testu (0-10 pkt.)
autoprezentacja, sposób wypowiedzi, zachowanie
(0-10 pkt.)
Suma punktów
























































                                                               


                                                                                              ....................................
                                                                                                     (data i podpis)                         




