
Zarządzenie nr 5/2019 

Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania kandydatów na wolne 

stanowisko ds. kadr w Dziale Kadr i Płac 

w Zespole Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu 
 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 

zarządzam co  następuje:  

§ 1. Powołuję komisję do zaopiniowania kandydatów na wolne stanowisko ds. kadr 

w Dziale Kadr i Płac w Zespole Obsługi Oświaty i Wychowania 

w Kędzierzynie-Koźlu, zwaną dalej Komisją w składzie:  

1) Bożena Czarnecka – przewodnicząca komisji 

2) Elżbieta Onyszkiewicz – członek komisji 

3) Małgorzata Duszel – członek komisji. 

§ 2.1. Komisja na podstawie złożonych ofert dokona oceny spełniania przez kandydatów 

niezbędnych wymagań określonych w Ogłoszeniu nr 2/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi 

Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 listopada 2019 r. na wolne stanowisko 

ds. kadr w Dziale Kadr i Płac w Zespole Obsługi Oświaty 

i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu.  

2. Komisja uprawniona jest do ewentualnego żądania dostarczenia brakujących dokumentów 

lub uzupełnienia dokumentów złożonych w ofercie pracy w trakcie trwania procesu naboru.  

3. Z każdym z kandydatów spełniającym niezbędne wymagania, Komisja przeprowadzi 

rozmowy kwalifikacyjne, obejmujące sprawdzian wiedzy i umiejętności w celu ustalenia 

spełnienia przez kandydatów wymagań dodatkowych. 

4. Termin rozmów kwalifikacyjnych z osobami spełniającymi kryteria naboru został ustalony 

na dzień 22 listopada 2019 r., natomiast informacja o godzinach rozmów kwalifikacyjnych 

zostanie podana na stronie podmiotowej Zespołu Obsługi Oświaty 

i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu w Biuletynie Informacji Publicznej 

(www.bip.zooiwkk.pl) .   

5. Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych, Komisja wskaże Dyrektorowi 

Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu nie więcej niż 5 kandydatów 

spełniających w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.  

6. Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu: 

- może przeprowadzić dodatkową rozmowę ze wskazanymi przez Komisję kandydatami, 

spełniającymi w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, 

- dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzygnie 

o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów. 



7. Protokół z przeprowadzonego naboru podpisany przez Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty 

i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu stanowi akt wyboru kandydata w przeprowadzonym 

naborze. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie 

podmiotowej Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu w Biuletynie 

Informacji Publicznej.  

 

  Dyrektor 

 Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania 

                             w Kędzierzynie-Koźlu 

                        Ewa Krahl (-) 

 


