
Zarządzenie Nr .~~ ..I2011
Starosty Nowodworskiego

z dniai~.(~1fa. 2011r.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z .póź. zm.) zarządzam, co następuje:

W załączniku do Zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 1 lutego 2011r. w
sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie
Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim i na stanowiska dyrektorów w jednostkach
organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego wprowadza się następujące zmiany:

l.użyte wyrażenie Wydział Organizacji, Promocji i Kadr zastępuje się wyrażeniem Wydział
Kadr.
2. §11 otrzymuje brzmienie:

1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.
2. Protokół zawiera w szczególności:

c) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę
kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów,
uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o
naborze,

d) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzyskanie danego wyboru.
3. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia lub nie zatrudnienia podejmuje Starosta.
4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest

przedłożyć do wglądu oryginały dokumenty potwierdzające doświadczenie oraz
zaświadczenie lekarskie, na które został skierowany przez kierownika urzędu lub osobę
upoważnioną.

5. Wzór protokółu stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.



Załącznik
do Zarządzenia Nr ?Jt 12011
Starosty Nowodworskiego
z dniaJf czerwca 20llr.

PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW

NA STANOWISKA PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM
DWORZE MAZOWIECKIMI JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POWIATU

NOWODWORSKIEGO

(nazwa komórki organizacyjnej)
1. w wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało .

kandydatów spełniających wymogi formalne.
2. Komisja w składzie:

1) .
2) .
3) , .

3. Po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z zarządzeniem nr Starosty
Nowodworskiego z dnia wybrano następujących kandydatów: uszeregowanych
według spełniania przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze.1- -- T-- -- ------------ 1---------- ---- T --- ---r-:---- -
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4. Zastosowano następujące metody i techniki naboru :

6. Załączniki do protokołu:
a) kopia ogłoszenia o naborze
b) kopie dokumentów aplikacyjnych kandydatów
b) wyniki testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej

Protokół sporządził:

(data, imię i nazwisko)
Podpisy członków komisji:


