ZARZĄDZENIE Nr 20/2013
Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze w
Dziale Prawno-Windykacyjnym
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.1)) w związku z §4 ust 1.
Statutu Zarządu Mienia m.st. Warszawy zarządza się, co następuje:
§1
1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest wyłonienie kandydata na
stanowisko urzędnicze w Dziale Prawno-Windykacyjnym - 1.000 etat.
2. Szczegółowe wymagania oraz zakres obowiązków na stanowisku, o którym
mowa w pkt.1 jak również dokumenty, jakie winien przedstawić Kandydat
ubiegający się o to stanowisko wymienione zostały w załączniku Nr 1 do
niniejszego Zarządzenia.
3. Informacja o Kandydatach przystępujących do postępowania konkursowego
stanowi informację publiczną.
§2
1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja w składzie:
a) Pan Michał Barejko – Przewodniczący Komisji
b) Pani Dorota Świstek – Członek Komisji
c) Pani Anna Rogulska– Sekretarz Komisji
2. Komisja przeprowadzi postępowanie konkursowe dwuetapowo:
a) w pierwszym etapie Komisja dokona oceny zgodności złożonych ofert
z ogłoszeniem.
b) w drugim etapie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna na
podstawie złożonej przez Kandydatów aplikacji oraz wymagań im
stawianych.
§3
1. Zgłoszenia kandydatów odbywać się będą na podstawie ogłoszenia
o konkursie opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej ZMW,
wywieszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZMW oraz ogłoszenia
w prasie.
2. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie ZMW w terminie
do dnia 06 maja 2013 roku (decyduje data wpływu do ZMW).

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 229, poz. 1494 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 777 i Nr 201, poz.1183.

3. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie ustalonym w pkt 2 nie będą
rozpatrywane. W takim przypadku kandydaci nie będą informowani
o odrzuceniu ich oferty.
§4
1. Kandydaci zainteresowani udziałem w konkursie mają prawo zasięgać
informacji o ZMW w zakresie, w którym nie stanowi to tajemnicy
uwzględniając charakter i stanowisko pracy, mają również prawo do
zapoznania się ze szczegółowymi zasadami konkursu.
2. Osobą upoważnioną do udzielania informacji, o której mowa w pkt.1 jest
Kierownik Działu Prawno-Windykacyjnego Pan Przemysław Szymański.
3. Informacje udzielane są wyłącznie w terminie określonym do składania ofert.
§5
Etap I
Ocena dokumentów przedstawionych przez Kandydatów
1. Dokumenty złożone przez kandydatów będą analizowane przez Komisję
o której mowa w § 2 pod kątem spełnienia wymagań formalnych
określonych w ogłoszeniu.
2. Po dokonaniu analizy sporządzona zostanie lista wszystkich kandydatów,
którzy przystąpili do postępowania konkursowego.
3. Nie dopuszcza się do dalszego postępowania konkursowego osób, które
złożyły dokumenty po terminie wskazanym w treści ogłoszenia oraz osób,
które nie spełniają wymagań formalnych. W takim przypadku kandydaci nie
będą informowani o odrzuceniu ich oferty.
4. Niezwłocznie po dopuszczeniu kandydata do dalszego etapu postępowania
konkursowego zostanie on powiadomiony telefonicznie.
5. ZMW nie pokrywa kosztów wyżywienia i dojazdów kandydatów na
rozmowę kwalifikacyjną.
§6
Etap II
Rozmowa kwalifikacyjna
1. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zostanie przeprowadzona w dniu
09 maja 2013 roku w siedzibie ZMW o godzinie ustalonej telefonicznie
z kandydatami.
2. Rozmowy będą się odbywały indywidualnie. Rozmowa kwalifikacyjna służy
zweryfikowaniu znajomości zagadnień wynikających z opisu stanowiska
pracy.
3. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu
z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji oraz możliwość
oceny:

 predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe
wykonywanie powierzonych obowiązków, w tym znajomości przepisów
niezbędnych do zajmowanego stanowiska,
 posiadanej wiedzy na temat zadań na stanowisku, o które ubiega się
kandydat,
 doświadczeń zawodowych zdobytych na stanowiskach zajmowanych
poprzednio przez kandydata.
4. Komisja dokonuje oceny Kandydatów w formie punktowej w skali 0-10 pkt.,
§7
1. Ogłoszenie wyników następuje zgodnie z przepisami.
2. Za najlepszego kandydata uważa się osobę, która zdobyła najwyższą ocenę
Komisji.
3. Ocena Komisji winna być wyrażona w formie sumarycznej punktowej wraz
z uzasadnieniem.
4. Kandydat, który wygrał konkurs zobowiązany jest do złożenia oświadczenia
o wyrażeniu zgody na zatrudnienie na stanowisku, o które ubiegał się
w postępowaniu konkursowym.
5. Decyzja Komisji odnośnie merytorycznej oceny Kandydata nie podlega
zaskarżeniu i jest ostateczna.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem zastosowanie mają
przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2013 roku.
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