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Pod koniec ubieg1ego roku, 29 grudnia, podpisa1 Pan Zarz!ldzenie ill 0152/82/2009
w sprawie ogloszenia konkursu ofert na urz«dnicze stanowisko pracy Podinspektor
w Wydziale ds. Przygotowania i Wdrazania Programow unijnych oraz promocji miasta.

Zamierza1 Pan zatrudnie na stanowisko podinspektora osob«, ktora b«dzie
odpowiedzia1na za bardzo wiele waznych zagadnien zwi'lZanych z promocj!l miasta, w tym
opracowywanie materialow, kontakt z mediami jak rowniez wspo1prac« z innymi jednostkami
samorz!ldu terytoria1nego. Ciesz« si«, ze urz!ld w koncu potraktowa1 t« tematyk« jako bardzo

. wazn!l i poszukuje odpowiedniej osoby, ktora podo1a temu odpowiedzialnemu zadaniu.
Jednak sama niejasna procedura budzi moje zaniepokojenie. W zwi!lzku z tym prosz« 0

odpowiedz na nast«puj!lce pytania:

I. Czym byl podyktowany pospiech towarzyszlIcy calej procedurze?

29 grudnia podpisuje Pan zarz!ldzenie, ktore wed1ug przepisow Ustawy 0 pracownikach
samorz!ldowych powinno zostae opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
wywieszone na og6lnodost«pnej tablicy ogloszen w siedzibie Urz«du Miasta. Ogloszenie
na stronie BIP pojawia si« 31 grudnia po godzinie 18. Na mocy przepisow Ustawy 0

pracownikach samorz!ldowych termin sk1adania dokumentow nie moze bye krotszy niz 10
dni od daty ogloszenia w biuletynie. Wspomniana wyzej data publikacji (31 grudnia)
uniemozliwia1a dotrzymanie terminu sk1adania dokumentow, ktory zosta1 wyznaczony na
8 stycmia. Jednoczdnie uk1ad dni wolnych od pracy ze wzgl«du na przerw« sylwestrowo
noworocznq (czwartek i pi!ltek) i-co za tym idzie - dwa dni wolne od pracy (2 i 3
stycznia, sobota i niedziela) powoduje, ze reaIne zainteresowanie (a nawet sarno
odnalezienie ogloszenia) i pocz!ltek gromadzenia obszernej dokumentacji, zwi!lzanej z
procedur!l kwalifikacyjnlb biegnie w praktyce od 4 stycznia (poniedzialek). Tymczasem
termin skompletowania i zlozenia dokumentow up1ywa1 8 stycznia (pi!ltek) godzina 16
(czas pracy urz«du).
Malo tego, ogloszenie zawiera informacje, ze od potencja1nego kandydata wymagane S!l
dokumenty zlozone na formularzach, ktore powinny stanowi6 za1!lczniki do ogloszenia.
Takie formularze - mimo zapowiedzi - nie zostaly opublikowane.



2. Co stalo na przeszkodzie umieszczenia drukOw wymaganych zahlcznik6w (trzy
r6:ine) bezposrednio z ogloszeniem?

Wczesniejsze ogloszenia 0 naborze zawieraj't takie zal'tczniki. Zdaj~ sobie spraw~, ze
wspomniane dokumenty znajduj't si~ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (w
zupelnie innym miejscu niz ogloszenie), jednak samo ogloszenie wyraznie wskazuje, ze
powinny znajdowae si~ one jako zl'tczniki (odpowiednio I, 2 i 3) do samego ogloszenia.
Nie jest tez wskazane miejsce ich ewentualnego pobrania lub skopiowania.

3. Dlaczego w § 2 Zarzlldzenia z dnia 29 grudnia, w ust. 1, pkt. 1 jest wskazane, by
kandydat posiadal wyksztalcanie wyisze?

Czemu takim zapisem zamykanajest droga:
• wielu mlodym osobom np. na ostatnich latach studiow, ktore maj't juz

doswiadczenie w pracy na adekwatnych stanowiskach, jak rowniez posiadaj't
odpowiedni't wiedz~ i predyspozycje?

• osobom starszym, ktore maj't doswiadczenie i ukonczone specjalistyczne kursy, a
ktore z rMnych przyczyn nie posiadaj't wyksztalcenia wyzszego (lub s't w trakcie
studiowania)?

Zapisy Ustawy 0 pracownikach samorz'tdowych w art. 6 ust. 3 pkt.! mowiq, ze osoba
ubiegaj'tca si~ 0 stanowisko urz~dnicze musi posiadae wyksztalcenie minimum srednie.
Wym6g wyksztalcenia wyzszego dotyczy stanowisk kierowniczych. JednoczeSnie chc~

zwr6cie uwag~, ze pkt. 3 (opisywanego § 2) Pana Zarz'tdzenia neguje ten zapis,
powoluj'tc si~ wlasnie na wskazany przeze mnie zapis z ustawy.

4. Dlaczego w procedurze, rozmowa kwalifikacyjna nie jest traktowana jako
obowiljZkowa?

Z tresci podpisanego przez Pana Zarz'tdzenia (§ 4) wynika, ze rozmowa kwalifikacyjna
moze bye przeprowadzona. Moze, ale nie musi. Wszystkim zalety, by osoby zatrudnione
w Urz~dzie Miasta posiadaly doswiadczanie, umiej~tnosci i predyspozycj e, kt6re s't
wymagane na danym stanowisku. Jak w wielu przypadkach, gdy przyjmowane s't osoby
bez doswiadczenia, zaraz po zdanej maturze, na stat studencki, do wykonywania prac
biurowych, kancelaryjnych, rozmowa lub/i test np. ze znajomosci obslugi komputera
powinny bye formalnosciq, tak przy wyborze osob na kluczowe i bardzo watne z punktu
interesu miasta stanowiska powinny bye poprzedzone gruntown't procedur't. Nie
wyobrazam sobie, jak mozna bez rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowae umiej~tnosci

komunikacyjne (niezb~dne do kontaktu z mediami) czy umiej~tnosci negocjacji. Mam
nadziej~, ze jest to tylko niedopatrzenie, bo w ogloszeniu jest wzmianka, ze:
"zakwalifikowani kandydaci zostan't powiadomieni 0 terminie rozmowy kwalifikacyjnej"
Moze warto opracowae stale procedury naboru, adekwatne do okreslonych stanowisk?

5. Dlaczego nab6r na tak waine stanowisko nie jest poprzedzony szerokll akcjll
informacyjno-ogloszeniowll?

Zamieszczenie informacji w BIP rna bardzo ograniczony zakres. Zdaj~ sobie spraw~,

ze s't to dzialania nieobowi'tzkowe, ale w tak watnej tematyce jak promocja miasta
powinno nam zalezee na osobie, ktora rna i umiej~tnosci, i doswiadczenie, i
predyspozycje. Czemu procedura rekrutacyjna nie moze trwae np. 21 dni, by ogloszenie



moglo znalez6 si" przynajmniej w prasie lokalnej i prasie 0 zasi"gu powiatowym? Na
terenie naszego powiatu wydawane tytuly maja cykl tygodniowy i dwutygodniowy. Nie
wspomn" 0 oficjalnej stronie internetowej www.rnarki.pl (tu ogloszenie 0 naborze si" nie
znalazlo) oraz portalu spolecznosciowyrn www.rnarki.net.pl jak i popularnym forum
internetowym naszego miasta. W wielu sytuacjach miasto korzysta z medi6w
elektronicznych - tym bardziej dziwi, ze w tyrn przypadku nie wykorzystano tego
potencjalu.

6. Proszf 0 zaprezentowanie sylwetki zatrudnionej osoby oraz 0 informacjf jakie
osoby staraly sif 0 to stanowisko?

Wiele z powyzszych pytaiJ rna znaczenie r6wniez w kontekscie ogloszenia na stanowisko
Naczelnika Wydzialu Monitoringu i Zarz'tdzania Kryzysowego w szczeg61nosci brak
szerszego ogloszenia. Jest to bardzo watne stanowisko dotycz'tce bezpieczenstwa w naszyrn
rniescie, tym bardziej powinno narn zaleze6 na pozyskaniu osoby bieglej, kompetentnej
i maj'tcej doswiadczenie w tej tematyce.
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