
Zatqcznik nr 1
do zarzqdzenia nr 8/2012

Dyrektora MDK - DST z dnia 21 grudnia 2012r

Regulamin Rekrutacji pracownikow
w Miejskim Domu Kultury - Domu Srodowisk Tworczych w tomzy

ROZDZIAt I
Postanowienia ogolne

§1

1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudnienia pracownikow w Miejskim Domu Kultury -
Domu Srodowisk Tworczych w tomzy w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabor na wolne
stanowiska pracy.

2. Nabor o ktorym mowa w ust 1 przeprowadza sie. w drodze poste_powania rekrutacyjnego,
3. Zatrudnienie na stanowiska, o ktorych mowa w uste.pie lnaste.puje na podstawie umowy o prace..
4. Ponizsza procedura nie dotyczy pracownikow, z ktorymi jest przedtuzana lub zmieniana forma

umowy o prace. oraz pracownikow zatrudnionych w formie umbw cywilno-prawnych, a takze
pracownikow przeniesionych w ramach awansu wewne_trznego na wyzsze stanowisko.

§2

Uzyte w Regulaminie sformutowania i skroty oznaczajq:
MDK- DST-Miejski Domu Kultury - Dom Srodowisk Tworczych w tomzy
Dyrektor -dyrektor Miejskiego Domu Kultury- Domu SVodowisk Twbrczych w tomzy
Regulamin -regulamin rekrutacji pracownikow
Procedura rekrutacji -cia_g przewidzianych i przeprowadzonych zgodnie z niniejszym Regulaminem
naste_puJ3cych po sobie dziatari, w wyniku ktorych wytoniony zostanie nowy pracownik,
Bezposredni przetozony - dyrektor lub kierownik, ktoremu bezposrednio be.dzie podlegat nowo
przyjmowany pracownik,
Ogtoszenie-ogtoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy,
Oferta - zestaw dokumentow sktadanych przez kandydatow w zwiqzku z ogtoszeniem,
Komisja rekrutacyjna - dyrektor lub inna osoba upowazniona przez dyrektora, kierownik dziaiu, w
ktorym ma zostac zatrudniony pracownik obje_ty procedura, rekrutacji oraz inne osoby wskazane
przez dyrektora.

§3

Zasady okreslone w niniejszym Regulaminie stosuje si^ kazdorazowo, gdy zachodzi koniecznosc
zatrudnienia nowego pracownika dla istnieja.cego b^dz nowo utworzonego stanowiska pracy.

ROZDZIAt II
Warunki zatrudnienia w MDK - D§T

§4

Pracownikiem zatrudnionym na umow^ o prace. w MDK - DST, moze bye osoba, ktora:
1. jest obywatelem polskim lub osoba_ nieposiadajqcq polskiego obywatelstwa jezeli posiada

znajomosc je_zyka polskiego potwierdzona, dokumentem okreslonym w przepisach o stuzbie
cywilnej i na podstawie umow mie_dzynarodowych lub przepisow prawa wspolnotowego,
przystuguje jej prawo do podje,cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. ma petnq zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzysta z petni praw publicznych;



3. posiada kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku;
4. nie byta skazana prawomocnym wyrokiem sa_du za umyslne przeste.pstwo scigane z oskarzenia

publicznego lub umyslne przestQpstwo skarbowe;
5. cieszy sie. nieposzlakowanq opiniq.

ROZDZIAtlll
Podje.cie decyzji o rozpocze_ciu procedury rekrutacji.

§5

1. Decyzje o podje_ciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor
a) w przypadku stanowiska kierowniczego lub samodzielnego-z wtasnej inicjatywy
b) w przypadku innego stanowiska - na wniosek kierownika dziatu.

2. Kierownik dziatu zobligowanyjest do przygotowania opisu stanowiska obje_tego procedure
rekrutacji i wymagah kwalifikacyjnych kandydatow.

3. Wzor formularza opisu stanowiska stanowi zata_cznik nr 1 do Regulaminu.
4. W przypadku stanowisk kierowniczych opisu dokonuje Dyrektor.
5. Akceptacja opisu stanowiska pracy oraz zgoda Dyrektora powoduj^ rozpocze_cie procedury

rekrutacji kandydatow na wolne stanowisko.

ROZDZIAt IV
Etapy naboru

§7

Etapami naboru 53:
1. ogtoszenie o naborze na wolne stanowisko,
2. przyjmowanie dokumentow aplikacyjnych (ofert),
3. powotanie komisji rekrutacyjnej,
4. etapy poste_powania rekrutacyjnego - analiza ztozonych dokumentow aplikacyjnych,
5. rozmowy rekrutacyjne,
6. sporzqdzenie protokotu z przeprowadzonego naboru,
7. podje_cie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o prace.,
8. ogtoszenie wynikow naboru.

ROZDZIAIV
Ogtoszenie o naborze na wolne stanowisko

§8

1. Specjalistq ds. osobowych i sekretariatu przygotowuje tresc ogtoszenia, ktore powinno zawierac:
2. nazwe. stanowiska pracy,
3. opis stanowiska pracy zawieraj^cy skrocony zakres obowia_zkow,
4. wymagania pozqdane, stawiane nowemu pracownikowi,
5. informacje. o wymaganej dokumentacji, ktor$ powinna zawierac oferta kandydata na stanowisko

pracy,
6. miejsce, termin i sposob sktadania ofert.
7. Ogtoszenie o wolnym stanowisku, w tym o stanowisku kierowniczym, umieszcza sie_:

a) wsiedzibie MDK-D^T,
b) na stronie internetowej WWW.mdk.4lomza.pl,
c) w biuletynie informacji publicznej,
d) w portalach internetowych dotyczqcych pracy,
e) mozliwe jest rowniez umieszczenie ogtoszenia w biurach posrednictwa pracy, a takze prasie.

8. Termin o ktorym mowa w §8 ust 1. Lit e, nie moze bye krotszy niz 10 dni od opublikowania

ogtoszenia.



ROZDZIAl VI
Przyjmowanie dokumentow aplikacyjnych

§9

1. Po ogtoszeniu terminu sktadanych dokumentow, naste_puje przyjmowanie dokumentow
aplikacyjnych od kandydatow zainteresowanych praca_ na wolnym stanowisku.

2. Na dokumenty aplikacyjne sktadajq sie.:
a) list motywacyjny,
b) zyciorys - curriculum vitae,
c) na zqdanie kserokopie dokumentow potwierdzajqcych wyksztafcenie i kwalifikacje

zawodowe.
3. Oferty powinny bye sktadane:

a) w sekretariacie MDK - DST,
b) drogq mailowq na adres: mdk-dst@wp.pl,

ROZDZIAtVII
Powotanie Komisji Rekrutacyjnej

§10

1. Komisje^ Rekrutacyjna. powotuje Dyrektor MDK - DST
2. W skfad Komisji Rekrutacyjnej mogq wchodzic:

a) Dyrektor lub inna osoba upowazniona przez Dyrektora,
b) Kierownik dziatu wnioskujqcego o zatrudnienia,
c) Inne osoby wskazane przez Dyrektora.

3. Komisja pracuje w sktadzie co najmniej 3 - osobowym, w tym przewodnlcz^cy i sekretarz.
4. W pracach Komisji nie moze uczestniczyc osoba, ktora jest matzonkiem lub krewnym albo

powinowatym do drugiego stopnia wtqcznie, osoby ktorej dotyczy poste_powanie rekrutacyjne,
albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzic
uzasadnione wqtpliwosci co do jej bezstronnosci.

5. Komisja dziata do czasu zakoriczenia procedury rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
6. Obstug^ techniczna. Komisji Rekrutacyjnej zapewnia specjalista ds. personalnych i sekretariatu.

ROZDZIAIVIII
Etapy post^powania rekrutacyjnego

§10

1. Post^powanie rekrutacyjne w MDK - DST przeprowadzane jest w trzech etapach.
2. W pierwszym etapie poste_powania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy

dokumentow aplikacyjnych i wybiera maksymalnie dziesi^ciu kandydatow do pierwszej
rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Kandydaci zostajs niezwtocznie poinformowani o miejscu i terminie poszczegolnych rozmow
kwalifikacyjnych, stanowia.cych drugi etap rekrutacji.

4. Wzor listy kandydatow wybranych w poszczegolnych etapach rekrutacji wraz z ich ocenq,
stanowi zatqcznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

5. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawia_zanie bezposredniego kontaktu z kandydatem i
weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

6. Rozmowe. kwalifikacyjnq przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Kazdy czfonek Komisji przydziela
kandydatowi punkty wedtug ogolnej punktacji w skali od 1-10- ich suma sktada sie. na ogolna.
ocene. kandydata przez czfonkow komisji.



7. Po przeprowadzeniu drugiego etapu poste_powania rekrutacyjnego, Komisja Rekrutacyjna
wybiera maksymalnie pitjciu kandydatow do trzeciego etapu rekrutacji, tych ktorzy w drugim
etapie uzyskali najwie_ksza_ ilosc punktow z oceny ogolnej.

8. Trzeci etap stanowi szczegotowa rozmowa kwalifikacyjna, w czasie ktorej komisja moze
przeprowadzic takze praktyczny sprawdzian kwalifikacji kandydata, np.: przeprowadzic testy, gry
sytuacyjne, itp.

9. Trzeci etap rekrutacji koriczy sie_ podsumowaniem ilosci punktow z oceny ogolnej i
wytypowanlem kandydata do zatrudnienia.

10. Jezeli po przeprowadzonych rozmowach zaden z kandydatow nie spetni stawianych oczekiwari,
Komisja Rekrutacyjna wnioskuje do Dyrektora o ponowne ogtoszenie naboru i przeprowadzenie
procedury rekrutacji.

ROZDZIAL IX

Sporzqdzenie protokotu z przeprowadzonego naboru.
§11

1. Z przeprowadzonego naboru specjalista ds. personalnych (sekretarz) sporzqdza protokot.
2. Protokot zawiera:

a) okreslenie stanowiska, na ktore by! przeprowadzony nabor,
b) sktad Komisji Rekrutacyjnej,
c) liczbe. kandydatow oraz imiona i nazwiska osob zakwalifikowanych do poszczegolnych

etapow rekrutacji,
d) uzasadnienie ostatecznego wyboru,
e) zaiqczniki w postaci:

a. kopi ogtoszenia o naborze,
b. kopie dokumentow aplikacyjnych wybranego kandydata.

f) podpisy cztonkow Komisji Rekrutacyjnej.
3. Wzor protokotu stanowi zat^cznik nr 3 do niniejszego Regulaminu Rekrutacji.

ROZDZIAl X
Informacja o wynikach postQpowania rekrutacyjnego.

§12

1. Informacje. o wynikach post^powania rekrutacyjnego umieszczana jest niezwtocznie po
zakoriczeniu rekrutacji na stronie internetowej MDK - DST, w zaktadce BIP.

2. Specjalista do osobowych i sekretariatu telefonicznie informuje kandydatow zakwalifikowanych
do poszczegolnych etapow o koricowym wyniku rekrutacji.

ROZDZIAt XI
Poste_powanie z dokumentacja. po zakoriczeniu procesu rekrutacji

§13

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, ktory zostanie wytoniony w procesie rekrutacji zostana,
dotgczone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne wszystkich osob biorqcych udziat w procesie rekrutacji b$d$ do
odebrania w sekretariacie przez okres 14 dni. Po tym terminie zostanq zniszczone.

Roman'JBorawski



Zafqcznik nr 1
do Regulaminu Rekrutacji Pracownikow

w MDK-DST wtomzy

OPIS STANOWISKA PRACY

A.

DANEPODSTAWOWE
1.
Nazwa stanowiska pracy
2. Dziatorganizacyjny:
IJdziat .7:.
2) samodzielne stanowisko
3} podlegtosc
B.
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wyksztatcenie
2. Doswiadczenia
zawodowe:

3. Umieje_tnosd zawodowe

C.ZAKRES ZADAN WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
1. Zadania gtowne

3.0dpowiedzialnosc pracownika
nastanowisku:

Opis stanowiska sporzqdzit:

/ imie. i nazwisko/

/ podpis i pieczqtka/ , dnia.



Zatqcznik nr2
do Regulaminu Rekrutacji Pracownikow

wMDK-DSTwtomzy

LISTA KANYDATOW DO ETAPU PROCESU REKRUTACYJNEGO
NASTANOWISKO
TERMIN REKRUTACJI:

Lp

1
2

3
4

5

6

7

8
9

10

Imie. Nazwisko Godzina Oczekiwania
kandydata

Punkty Uwagi

Podpiscztonkow Komisji Rekrutacyjnej;

1)
2)



Zat$cznik nr3
do Regulaminu Rekrutacji Pracownikow

w MDK-DSTwtomzy

PROTOKOtZ PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATOW DO PRACY
W MIEJSKIM DOMU KULTURY - DOMU SRODOWISK TWORCZYCH W tOMZY

na stanowisko
/nazwa stanowiska pracy/

l.W wyniku ogtoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przestato
2.Komisja wsktadzie:

1)
2)

3)

3.Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej ztozonych ofert zgodnie z wymogami zawartymi w
ogtoszenlu Komisja Rekrutacyjna wybrata do II etapu rekrutacji, ktory odbyt si$ w dniu ,
podczas ktorego przeprowadzona zostata rozmowa kwalifikacyjna, nastejpujqcych kandydatow:

4.Po rozmowie kwalifikacyjnej podczas II etapu rekrutacji, dokonana zostata ocena punktowa w/w
kandydatow na podstawie ktorej Komisja Rekrutacyjna do III etapu rekrutacji, ktory odbyt si§ w dniu

wybrata naste.puja.ce osoby:

5.Po przeprowadzonej rozmowie i analizie punktow w III etapie, Komisja Rekrutacyjna dokonata
wyboru Pani/Pana jako najlepszego
kandydata do zatrudnienia na stanowisku
w Miejskim Domu Kultury - Domu Srodowisk Tworczych w tomzy.

6.Uzasadnienie wyboru:

7. Zata_czniki do protokotu:

Protokof sporzqdzit/a: Podpisy cztonkow Komisji:


