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Załącznik do Zarządzenia nr 64/22 

Marszałka Województwa Śląskiego  

z dnia 13 czerwca 2022 r. 

 

 

 

Regulamin rekrutacji na zastępstwo oraz na stanowiska pomocnicze i obsługi 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego  

 

 

RODZIAŁ I 

Zasady ogólne 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów na zastępstwo w związku 

z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego oraz na stanowiska pomocnicze  

i obsługi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. 

§ 2 

1. Ilekroć w regulaminie oraz drukach jest mowa o: 

1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; 

2) Marszałku – należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Śląskiego lub osobę przez 

niego upoważnioną; 

3) Wicemarszałku/Członku Zarządu/Skarbniku/Sekretarzu – należy przez to rozumieć 

odpowiednio Wicemarszałka/Członka Zarządu/Skarbnika/Sekretarza Województwa Śląskiego  

lub przez niego osobę upoważnioną; 

4) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć wyodrębniony w strukturze Urzędu: 

Departament/Biuro/Kancelarię oraz samodzielne stanowisko pracy; 

5) kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć odpowiednio Dyrektora 

Departamentu/Biura/Kancelarii lub osobę upoważnioną; 

6) Departamencie ZL – należy przez to rozumieć Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

w Urzędzie;  

7) Dyrektorze Departamentu ZL – należy przez to rozumieć Dyrektora Departamentu 

Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Dyrektora Urzędu lub osobę upoważnioną; 

8) komisji – należy przez to rozumieć komisję przeprowadzającą rekrutację na zastępstwo  

w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego lub na stanowisko 

pomocnicze i obsługi; 

9) rekrutacji – należy przez to rozumieć rekrutację na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną 

nieobecnością pracownika samorządowego lub na stanowisko pomocnicze i obsługi; 

§ 3 

Kandydata na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego 

oraz na stanowisko pomocnicze i obsługi wybiera się w procesie rekrutacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Strona 2 z 4 
 

ROZDZIAŁ II 

Rekrutacja  

§ 4 

1. Decyzję o rozpoczęciu rekrutacji podejmuje Marszałek na wniosek kierownika komórki 

organizacyjnej, do której ma być przeprowadzona rekrutacja. 

2. Wzór wniosku o zatrudnienie na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością 

pracownika samorządowego stanowi druk nr 1. 

3. Wzór wniosku o zatrudnienie pracownika na stanowisko pomocnicze i obsługi stanowi druk nr 2. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 i w ust. 3, sporządza kierownik komórki organizacyjnej, do której 

ma być przeprowadzona rekrutacja, który odpowiada za poprawność wniosku pod względem 

merytorycznym. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 i w ust. 3, podlega zaopiniowaniu przez Wicemarszałka/Członka 

Zarządu/Skarbnika/Sekretarza nadzorującego pracę komórki organizacyjnej, do której ma być 

przeprowadzona rekrutacja. 

6. Kompletny wniosek, o którym mowa w ust. 2 i w ust. 3, składa się Dyrektorowi Departamentu ZL. 

7. Akceptacja Marszałka na wniosku, o którym mowa w ust. 2 i w ust. 3, powoduje rozpoczęcie 

procedury rekrutacji. 

§ 5 

1. Ogłoszenie o rekrutacji Departament ZL zamieszcza na tablicy informacyjnej Urzędu. Ponadto 

ogłoszenie o rekrutacji może zostać umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i/lub  

na platformie wewnętrznej Intranet.  

2. Ogłoszenie o rekrutacji powinno zawierać w szczególności: 

1) nazwę i adres Urzędu; 

2) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska: 

a) wymagania niezbędne - wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku, 

b) wymagania dodatkowe - pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie 

zadań na danym stanowisku; 

3) wskazanie zakresu obowiązków wykonywanych na danym stanowisku; 

4) wskazanie wymaganych dokumentów; 

5) określenie sposobu, terminu i miejsca składania dokumentów; 

6) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na zastępstwo w związku  

z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego (druk nr 4); 

7) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisko pomocnicze  

i obsługi (druk nr 5); 

8) informację o przetwarzaniu danych osobowych (druk nr 6). 

3. Dopuszcza się cztery formy składania dokumentów aplikacyjnych:  

1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu; 

2) elektronicznie; 

3) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą – ePUAP; 

4) za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.  

4. Dokumenty aplikacyjne składane drogą elektroniczną (e-mail) należy przesłać na adres poczty 

elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o rekrutacji. 

5. Elektroniczne składanie dokumentów zobowiązuje kandydata do przesłania kwestionariusza  

podpisanego własnoręcznie lub podpisem elektronicznym oraz wszystkich innych wymaganych  

w ogłoszeniu dokumentów w formie skanów lub zdjęć. 

6. Termin na składanie dokumentów aplikacyjnych określa się w ogłoszeniu o rekrutacji. 

7. Za termin, o którym mowa w ust. 6, uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów 

aplikacyjnych do Kancelarii Ogólnej Urzędu lub na skrzynkę mailową. 

8. Dokumenty, które potwierdzają wymagania niezbędne określone w treści ogłoszenia o rekrutacji to: 
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1) kwestionariusz osobowy – podpisany własnoręcznie lub podpisem elektronicznym  

(w przypadku wersji elektronicznej należy przesłać skan/zdjęcie podpisanego kwestionariusza; 

2) dokumenty potwierdzające wykształcenie:  

a) potwierdzeniem wykształcenia wyższego/wyższego magisterskiego jest kopia (w przypadku 

wersji elektronicznej należy przesłać skan/zdjęcie) dyplomu ukończenia studiów wyższych  

I lub II stopnia/wyższych II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez 

uczelnię, 

b) potwierdzeniem wykształcenia średniego/technicznego/zawodowego/podstawowego jest 

kopia (w przypadku wersji elektronicznej należy przesłać skan/zdjęcie) świadectwa 

ukończenia szkoły; 

3) dokumenty potwierdzające staż pracy:  

potwierdzeniem stażu pracy (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania) 

są kopie (w przypadku wersji elektronicznej należy przesłać skany/zdjęcia) świadectw pracy 

bądź zaświadczenia potwierdzające niniejsze zatrudnienie (w przypadku trwania stosunku 

pracy - zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia u danego pracodawcy)  

- w przypadku wymaganego stażu pracy nie uwzględnia się okresów wykonywania umów 

cywilnoprawnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem stanowisk 

kierowniczych); 

4) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe: 

przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania 

pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności 

gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji należy udokumentować długość 

i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności 

wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii (w przypadku wersji 

elektronicznej należy przesłać skany/zdjęcia) zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, 

opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu 

wykonywanych zadań; 

5) inne dokumenty.  

9. W przypadku gdy kandydat przedstawia dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy  

lub niezbędne kwalifikacje w języku obcym, ma on obowiązek dołączenia ich tłumaczenia na język 

polski dokonane przez certyfikowane biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego, z wyłączeniem 

certyfikatów znajomości języka obcego (w przypadku wersji elektronicznej należy przesłać 

skany/zdjęcia). 

10. Dokumenty aplikacyjne złożone poza procedurą rekrutacyjną, dostarczone na niewłaściwy adres  

e-mail lub dostarczone w niepoprawnie opisanych kopertach nie będą rozpatrywane. 

§ 6 

1. Pracownik Departamentu ZL dokonuje następujących czynności:  

1) przyjęcie dokumentów aplikacyjnych; 

2) weryfikacja złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami 

formalnymi przedstawionymi w ogłoszeniu – po upływie terminu wyznaczonego w ogłoszeniu. 

2. Kandydat musi wykazać się należytą starannością przy kompletowaniu swojej aplikacji. 

Niedołączenie któregokolwiek z wymaganych ogłoszeniem dokumentów lub niepodpisanie 

kwestionariusza powoduje niezakwalifikowanie kandydata do dalszego procesu rekrutacji.  

Urząd nie wzywa kandydatów do uzupełnienia dokumentacji. 

3. Komisja w składzie: 

1) kierownik komórki organizacyjnej, do której prowadzona jest rekrutacja lub osoba 

upoważniona – jako Przewodniczący komisji; 

2) osoba sprawująca bezpośredni nadzór nad stanowiskiem, na które prowadzona jest 

rekrutacja lub osoba wyznaczona przez kierownika komórki organizacyjnej, do której 

prowadzona jest rekrutacja; 

3) Dyrektor Departamentu ZL lub osoba przez niego wyznaczona 
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na podstawie analizy aplikacji dokonuje wyboru kandydata do zatrudnienia lub decyduje  

o konieczności przeprowadzenia dodatkowego etapu rekrutacji jakim jest rozmowa kwalifikacyjna. 

4. Marszałek może wyznaczyć inny skład komisji. 

5. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja. 

§ 7 

1. Obsługę organizacyjną rekrutacji zapewnia pracownik Departamentu ZL. 

2. Pracownik Departamentu ZL sporządza protokół z rekrutacji na zastępstwo w związku  

z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego / stanowisko pomocnicze i obsługi 

zgodnie z drukiem nr 3. 

3. Decyzję o zatrudnieniu pracownika lub nierozstrzygnięciu rekrutacji podejmuje Marszałek. 

 

ROZDZIAŁ III 

Postanowienia końcowe 

§ 8 

W Urzędzie obowiązują niżej wymienione druki – ustalenie ich treści wraz z wprowadzeniem zmian 

leży w kompetencji Dyrektora Departamentu ZL: 

1) druk nr 1 – wzór wniosku o zatrudnienie na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną 

nieobecnością pracownika samorządowego; 

2) druk nr 2 – wzór wniosku o zatrudnienie na stanowisko pomocnicze i obsługi; 

3) druk nr 3 – protokół z rekrutacji na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością 

pracownika samorządowego / stanowisko pomocnicze i obsługi; 

4) druk nr 4 – kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na zastępstwo w związku  

z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego; 

5) druk nr 5 – kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku pomocniczym 

i obsługi; 

6) druk nr 6 – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 9 

1. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, 

zostają dołączone do jego akt osobowych. 

2. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób niezatrudnionych przechowywane są przez okres  

3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji. Nieodebrane dokumenty złożone w formie papierowej 

podlegają komisyjnemu zniszczeniu, natomiast dokumenty przesłane drogą elektroniczną podlegają 

komisyjnemu usunięciu z narzędzi teleinformatycznych wykorzystywanych na potrzeby danej 

rekrutacji. 

3. Na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, do której prowadzona jest rekrutacja,  

w uzasadnionych przypadkach można odstąpić od niniejszej procedury. Zgodę na powyższe wyraża 

Marszałek. 


