
ZARZĄDZENIE NR B.0050.227.2020
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla 
pracowników Urzędu Miejskiego w Bieruniu  w  ramach realizacji projektu

pn.: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Bieruniu”

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), § 5 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Bieruniu (Zarządzenie Burmistrza Miasta Bierunia nr B.120.075.2020 z dnia 23 września 2020 r.) oraz 
Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka
w Urzędzie Miejskim w Bieruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 
VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działania 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki 
i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałania 8.3.2 Realizowanie 
aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs,

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia

§ 1.
Powołać  Komisję  Rekrutacyjną  do  przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego w Urzędzie  Miejskim 
w Bieruniu w ramach projektu  pn.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim 
w Bieruniu”, realizowanego od 1 listopada 2020 roku do 31 października 2021 roku, współfinansowanego  ze  
środków  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w składzie:

1) Małgorzata Knopik – Koordynator Projektu – Przewodnicząca Komisji,

2) Sabina Ryszka – Pluta – Asystent Koordynatora  – Sekretarz Komisji,

3) Anna Wojtyczka – Pracownik Wydziału Organizacyjnego – Członek Komisji.

§ 2.

1. Komisja  Rekrutacyjna  zostaje  powołana  na  okres od 14 grudnia 2020 roku do 11 stycznia 2021 roku.

2. W  przypadku  niewyłonienia  w terminie, określonym w ust.1, pełnej  listy  uczestników wsparcia, 
przeprowadza się rekrutację uzupełniającą, w terminie do 25 stycznia 2021 roku. Wówczas powołanie Komisji 
Rekrutacyjnej, o której mowa  w § 1 wydłuża się o okres trwania rekrutacji uzupełniającej.

3. Komisja Rekrutacyjna zobowiązana jest do zachowania tajemnicy i poufności wszelkich informacji
i  dokumentów, udostępnionych  w procesie  rekrutacji  oraz  bezstronności w wykonywaniu swoich obowiązków, 
na podstawie Deklaracji Poufności i Bezstronności, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.
Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) skierowanie  oferty informacyjnej o rekrutacji do projektu do pracowników  Urzędu  Miejskiego 
w Bieruniu, pracujących  na  terenie województwa  śląskiego,  w wieku  aktywności zawodowej, zatrudnionych 
na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym na umowę o pracę w wymiarze 
minimum ½ etatu,

2) weryfikacja dokumentacji rekrutacyjnej, tj. wypełnionych przez pracowników formularzy  rekrutacyjnych, 
deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz  wszelkich niezbędnych oświadczeń,

3) wyłonienie uczestników  projektu w toku  decyzji  rekrutacyjnej  na  uczestniczenie w projekcie 
„Eliminowanie zdrowotnych  czynników  ryzyka w Urzędzie  Miejskim w Bieruniu”,  biorąc  pod  uwagę 
kryteria  określone  w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie,
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4) sporządzenie listy  uczestników przyjętych  oraz  listy  uczestników  rezerwowych projektu
i protokołu rekrutacyjnego.

§ 4.
Po zakończeniu postępowań rekrutacyjnych Komisja Rekrutacyjna ulega rozwiązaniu.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6.
Wykonanie oraz aktualizację treści zarządzenia powierzyć Kierownikowi Biura Funduszy Zewnętrznych.

§ 7.
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta.
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Załącznik do zarządzenia Nr B.0050.227.2020

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 10 grudnia 2020 r.

Deklaracja Komisji Rekrutacyjnej o zachowaniu tajemnicy, poufności i bezstronności do celów rekrutacji

Ja,  niżej  podpisana  deklaruję,  że  zgadzam  się  na  udział  w pracach  Komisji  Rekrutacyjnej
w  celu  przeprowadzenia postępowania  rekrutacyjnego  dla  pracowników  Urzędu  Miejskiego w Bieruniu  
w ramach  realizacji  projektu    pn.:  „Eliminowanie  zdrowotnych czynników   ryzyka
w Urzędzie Miejskim w Bieruniu”.

Poprzez   złożenie   niniejszej   deklaracji potwierdzam,   że   zapoznałam   się z przepisami   dotyczącymi   
procesu   rekrutacyjnego, w szczególności z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn.: 
„Eliminowanie    zdrowotnych    czynników    ryzyka    w Urzędzie    Miejskim w Bieruniu”, 
współfinansowanym ze   środków   Unii   Europejskiej   w ramach   Regionalnego   Programu Operacyjnego  
Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020,  oś  priorytetowa  VIII  Regionalne kadry   gospodarki   opartej   
na   wiedzy,   działanie   8.3.   Poprawa   dostępu   do   profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej 
ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie  8.3.2  Realizowanie  aktywizacji  
zawodowej  poprzez  zapewnienie  właściwej opieki zdrowotnej –konkurs.

Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki. Jeżeli okaże się,
że przed  lub  w trakcie  trwania  procesu  rekrutacyjnego  zaistnieją  okoliczności  mogące  budzić wątpliwości, 
co do mojej bezstronności, niezwłocznie wyłączę się z procesu rekrutacyjnego. Zobowiązuję się utrzymywać 
w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione. Wyrażam  zgodę,  aby  
sporządzane  przeze  mnie  dokumenty  w trakcie  prac  Komisji Rekrutacyjnej były używane wyłącznie dla 
celów rekrutacyjnych i nie były ujawniane osobom trzecim.”

Imię i nazwisko Data Podpis
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