Zarządzenie Nr 57/2007
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne
stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Gostynina.
Na podstawie art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm., z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806 z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192
i nr 122 poz. 1020, z 2006 Nr 79, poz. 549, Nr 169 poz. 1201, Nr 170, poz.
1218 oraz § 1 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu organizacyjnego
Urzędu Miasta Gostynina nadanego zarządzeniem nr 7/2002 Burmistrza Miasta
Gostynina z dnia 31 grudnia 2002 r., zmienionym zarządzeniami: nr 1/2004 z
dnia 15 stycznia 2004, nr 2/2004 z dnia 16 stycznia 2004 , nr 3/2004 z dnia 1
lipca 2004 r. , nr 9/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r., nr 35/2005 z dnia 21 lipca
2005 r., nr 70/05 z dnia 21 grudnia 2005 r., nr 6/2006 z dnia 28 lutego 2006 r.,
nr 41/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. zarządza, co następuje:
§1
Wprowadza się zmiany w Regulaminie przeprowadzania naboru na
wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Gostynina.
§2
§ 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
“Na dokumenty aplikacyjne składają się:
a) list motywacyjny,
b)życiorys cv,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
f) referencje,
g) oryginał kwestionariusza osobowego,
h) kserokopie dowodu osobistego,
i) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
j) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
k) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
l)inne wskazane w ogłoszeniu dokumenty.

§3
§ 8 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
Komisja celem pełniejszej oceny ofert, może przeprowadzić rozmowę
kwalifikacyjną, test kwalifikacyjny i test sprawności fizycznej.
§4
W § 8 dodaje się pkt. 4 o brzmieniu:
Postępowanie w sprawie naboru na stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej
a) kandydaci zakwalifikowani do zatrudnienia kierowani są na badania
lekarskie w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 1 września 2004 r. w sprawie zakresie trybu i częstotliwości
przeprowadzania badań lekarskich psychologicznych osób ubiegających
się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a
także jednostek uprawnianych do przeprowadzania badań (Dz. U. Z
2004 r. Nr 205, poz. 2105).
b)
wydanie
orzeczenia
lekarskiego,
stwierdzającego
brak
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności strażnika,
kwalifikuje kandydata do skierowania na badania lekarskie określone w
Kodeksie Pracy oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.).
c) wydanie orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego istnienie
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności strażnika
eliminuje kandydata z konkursu na wolne stanowisko urzędnicze, w tym
na kierownicze stanowisko urzędnicze.
d) w przypadku zakwalifikowania się do dalszego procesu naboru
większej ilości osób niż przewidziana do zatrudnienia, komisja na
podstawie uzyskanych ocen, biorąc pod uwagę predyspozycje
kandydatów dokonuje ostatecznego wyboru.
e)w przypadku, o którym mowa w pkt. c , do badań lekarskich mogą być
kierowane kolejne osoby spośród kandydatów odrzuconych, o których
mowa w pkt. d
§5
Dodaje się § 11 o brzmieniu:
3. Test sprawności fizycznej

I Test sprawności fizycznej kandydatów do pracy w Straży Miejskiej w
Urzędzie Miasta w Gostyninie
Tabela Nr 1 – wymagania dla mężczyzn.
Lp. Ćwiczenia

Jm.

Ocena Ocena Ocena
3
4
5

1.

Skłon w przód – czas 30 sekund

ilość

17

2.

Marszobieg na dystansie 1000 m.

3.
4.

18

19

minuta 3,53

3,28

3,05

Bieg po kopercie (zygzakiem)

sekund 30,4
a

28,6

26,8

Bieg wahadłowy 10x10

sekund 31,8
a

30,5

29,0

Tabela Nr 2 – wymagania dla kobiet
Lp. Ćwiczenia

Jm.

Ocena Ocena Ocena
3
4
5

1.

Skłon w przód – czas 30 sekund

ilość

15

2.

Marszobieg na dystansie 800 m.

3.
4.

16

17

minuta 3,45

3,25

3,05

Bieg po kopercie (zygzakiem)

sekund 31,5
a

30,0

29,0

Bieg wahadłowy 4x10

sekund 17,6
a

16,6

15,6

II Formalne wymogi postępowania w trakcie przeprowadzania prób
sprawnościowych:
a) warunkiem przystąpienia przez kandydata do testu sprawnościowego jest
przedstawienie przed rozpoczęciem ww. Testu zaświadczenia o braku
przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
b) test sprawności fizycznej prowadzony jest obowiązkowo pod nadzorem
medycznym (lekarz, ratownik),
c) kandydaci wykonują próby w ubiorze sportowym,
d) kolejność prób należy prowadzić zgodnie z opisem,
e) test jest jednakowy dla wszystkich zdających bez względu na posiadany
wiek i obejmuje cztery próby testowe,
f) rozpoczęcie prób poprzedzi kilkuminutowa rozgrzewka, którą kandydat
przeprowadza pod kierunkiem egzaminatora, a w miarę potrzeb dodatkowo
jeszcze indywidualnie,
g) miejscem przeprowadzenia prób jest sala gimnastyczna.

III Opis prób sprawnościowych:
1. Skłon w przód – czas 30 sek.
Na komendę “gotów” kandydat(ka) przyjmuje pozycję leżąc tyłem z rękami
splecionymi na karku, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach
kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), w rozkroku, a stopy
przytrzymywane przez współćwiczącego lub oparte o szczeble drabinki. Na
komendę “ćwicz” wykonuje skłon wprzód z jednoczesnym dotknięciem
łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej. Oceniający głośno
wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kandydat
nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.:”nie dotknie łokciami kolan lub w
pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie obiema łopatkami i
ramionami powierzchni materaca” oceniający powtarza ostatnią liczbę
zaliczonych skłonów.
2. Bieg na dystansie: 1000 m (mężczyźni), na 800 m (kobiety)
Marszobieg na dystansie 1000 m (mężczyźni), 800 m (kobiety) przeprowadza
się na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równiej i twardej
nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych), seriami
(grupami) na czas, grupa nie powinna przekraczać 10 kandydatów(ek). Na
komendę “start” kandydaci(tki) rozpoczynają bieg. Czas mierzy się z
dokładnością do 0,01 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia
linii mety przez ostatniego kandydata(kę).
3. Bieg po kopercie (zygzakiem)
Bieg po kopercie (zygzakiem) “koperta” przeprowadza się w miejscu, gdzie na
podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3x5 m
i środek prostokąta E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na
punktach ustawia się “chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160
cm., średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg. Na
komendę “start” kandydat (ka) rozpoczyna bieg zgodny z oznaczonym
kierunkiem (po każdym przebiegnięciu krótszego odcinka – 3 m należy
pokonać odcinek dłuższy, obiegając środkową chorągiewkę E), omijając
“chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega się trzykrotnie. Po
każdym okrążeniu oceniający informuje o liczbie powtórzeń, np.: “jeszcze dwa
razy”, “jeszcze raz”. Przewrócenie “chorągiewki” powoduje jednokrotne
powtórzenie próby. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy.
4. Bieg wahadłowy (mężczyźni 10x10, kobiety 4x10)
Bieg wahadłowy przeprowadza się na odcinku 10 m oznaczonym dwiema
“chorągiewkami” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica
podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg. Na komendę “start”
kandydat (ka) rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej “chorągiewki”,
obiega ją, wraca do “chorągiewki” na linii startu, obiega ją i pokonując trasę
pięciokrotnie
(mężczyźni)
dwukrotnie
(kobiety).
Przywrócenie

“chorągiewki”powoduje powtórzenie próby. Czas mierzy się z dokładnością do
0,1 sekundy.
§6
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
Włodzimierz Śniecikowski

