
Marki, dnia 4 Iutego 2010 roku.
BM 0717/17/2010

Pan

Jacek Orych

Radny

Rady Miasta Marki

W odpowiedzi na Paiiskq interpelacjy z dnia 20 stycznia 2010 roku (data

wplywu 21 stycznia 2010 roku) uprzejrnie inforrnujy, ze procedura naboru na

stanowisko podinspektora w Wydziale ds. przygotowania i wdrazania

program6w wiijnych oraz prornocji rniasta realizowana byla w trybie

norrnalnyrn bez specjalnego pospiechu. Efektern prowadzonego naboru bylo

zlozenie aplikacji przez siedern kandydatek. To jedna z wiykszych ilosci

aplikacji w konkursach organizowanych przez Urzqd Miasta Marki. Wynika

stqd - wbrew Pana opinii - ze zebranie i zlozenie dokurnentow nie stwarzaIo

zainteresowanyrn osoborn wiykszych klopotow.

Druki U1TIleszczone byly w Biuletynie Inforrnacji Publicznej,

na podstronie: http://bip.rnarki.pllpl/bip/zatrudnienie w zakladce "forrnularze"

i byly dostypne. W rnornencie uruchornienie tej zakladki forrnularze przestaly

bye publikowane w ogloszeniu. Nie otrzyrnalisrny (poza Paiiskq interpelacjq)

zadnych inforrnacji od potencjalnych kandydatow 0 trudnosci w ich znalezieniu

i 0 tyrn, ze przyjyte rozwiqzania rnialoby kogokolwiek rnylie. Wprost przeciwnie

docieraly uwagi 0 czytelnosci tego rozwiqzania.



Z art. 6 ust 3 ustawy 0 pracownikach samorz'1dowych wynika,

ze pracownik zatrudniony na podstawie umowy 0 practt na stanowisku

urzttdniczym moze miec wyksztaicenie srednie. Sta:ramy sitt jednak, aby

urzttdnicy pracuj'1cy w Urzttdzie Miasta Marki posiada1i wyzsze wyksztaicenie.

Pracodawca rna prawo podwyzszac standardy wymagan od kandydatow

do pracy. Ustawa zabrania jedynie obnizania progu ponizej wyksztalcenia

sredniego.

Pragntt Pana poinformowac, ze choc rozmowa kwalifikacyjna okres1ona

jest w ogloszeniu jako fakultatywna, w praktyce wszystkie konkursy

na stanowiska w Urzttdzie Miasta Marki koncz'1 sitt rozmow'1 kwa1ifikacyjn'1.

Moma sobie jednak wyobrazic sytuacjtt (dotychczas hipotetyczn'1), w ktorej

z powodow merytorycznych taka rozmowa nie bttdzie miala sensu, np. wtedy,

gdy do konkursy stan'1 wyl'1cznie (!) osoby, co do ktorych kwa1ifikacji,

umiejtttnosci, wiedzy i doswiadczenia nikt z komisji konkursowej nie bttdzie

mial zadnych w'1tp1iwosci. Organizowanie wowczas rozmowy kwalifikacyjnej,

takZe w swietle uzasadnienia do Pana pytania, nie mialoby 10gicznego

uzasadnienia.

Z art. 13. ust 1. ustawy z dnia 21 1istopada 2008 roku 0 pracownikach

samorz'1dowych wynika, ze ogloszenie 0 wo1nym stanowisku urzttdniczym,

w tym kierowniczym stanowisku urzttdniczym, oraz 0 naborze kandydatow

na to stanowisko umieszcza sitt w Biu1etynie Informacji Pub1icznej, 0 ktorym

mowa w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku 0 dostttpie do informacji

publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w ktorej jest prowadzony

nabor. Takie dzialania w kazdym przypadku S'1 prowadzone wypelniaj'1c tym

samym zaplsy ustawy. Do stanowiska podinspektora w Wydzia1e

ds. przygotowania i wdrazania programow unijnych oraz promocji rniasta

podobnie jak w przypadku innych stanowisk podinspektorow zastosowano

wymagan'1 prawem procedurtt informowania 0 konkursie. Wymagane

w konkursie doswiadczenie i umiejtttnosci nie s'1 szczego1nie.. wysokie,

co udowodnila i10sc zlozonych ap1ikacji. W zwi'1zku z tym uruchamianie
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jakichkolwiek szczegolnych dzialaii informacyjnych nie mialo merytorycznego

uzasadnienia.

o stanowisko ubiegaly siy Agnieszka Pasymowska, Justyna Balcerzak,

Marzena Prus-Nowacka, Anna G~sior, Karolina Jusinska, Agnieszka Teper

i Katarzyna KuZmicka. Nie mogy zaprezentowac zatrudnionej w wyniku

konkursu osoby, poniewaz konkursu nie rozstrzygniyto z powodu wskazanego

przez Pana uchybienia dotycz~cego terminu ogloszenia w Biuletynie Informacji

Publicznej.

Do wiadomosci:

Rada Miasta Marki
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