
Zarządzenie Nr 108/2022 

Starosty Kieleckiego  

z dnia  6 lipca 2022 r. 

w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji dokumentów aplikacyjnych 

kandydatów niewybranych w drodze procedury konkursowej na wolne stanowiska 

urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym                      

w Kielcach i określenia sposobu zniszczenia dokumentów. 

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Kielcach przyjętego Uchwałą Nr 245/422/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia                    

29 grudnia 2021 r. oraz na podstawie § 10 ust. 4 Regulaminu naboru na wolne stanowiska 

urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym                            

w Kielcach stanowiącego załącznik do Zarządzenia wewnętrznego Nr 33/2016 Starosty 

Kieleckiego z dnia 1 marca  2016 r. z późniejszymi zmianami, zarządzam co następuje:  

§ 1 

Powołuję Komisję do niszczenia dokumentów aplikacyjnych kandydatów niespełniających 

wymagań formalnych i niewybranych w wyniku prowadzonych naborów na wolne 

stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym  w Kielcach w składzie:   

1. Kowalska Agnieszka – Przewodnicząca Komisji, 

2. Kaller Magdalena – członek Komisji, 

3. Magdziarz Ewelina – członek Komisji, 

4. Wojcieszyńska Róża – członek Komisji. 

§ 2 

1. Proces niszczenia dokumentów powinien odbywać się w obecności co najmniej 2/3 

składu Komisji.  

2. Dokumenty  będą zniszczone fizycznie przy pomocy niszczarki. 

3. Potwierdzeniem zniszczenia dokumentów aplikacyjnych będzie sporządzony przez 

Komisję protokół z likwidacji dokumentów aplikacyjnych według wzoru stanowiącego 

załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji, o której mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 4 

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem Zarządzenia sprawuje Dyrektor Wydziału Organizacji 

i Zarządzania Kryzysowego.  

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

STRAOSTA 

Mirosław Gębski 



Załącznik do  

Zarządzenie Nr 108/ 2022 

Starosty Kieleckiego  

 z dnia 6 lipca 2022 r. 

 

PROTOKÓŁ  

 LIKWIDACJI DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH 

 

Działając na podstawie Zarządzenia Nr     / 2022 Starosty Kieleckiego  z dnia ……................ 

w   sprawie  powołania  Komisji  do  spraw  likwidacji  dokumentów  aplikacyjnych  Komisja                  

w niżej wymienionym składzie: 

1. ………………………………….. 

2. ………………………………….. 

3. ………………………………….. 

4. ………………………………….. 

dokonała w dniu  ……………………. czynności fizycznego zniszczenia przy pomocy 

niszczarki dokumentów aplikacyjnych złożonych na następujące nabory:  

 

L.p. 

Nabór na wolne  

stanowisko urzędnicze 

Stanowisko/Wydział 

Numer ogłoszenia  

o naborze/ data ogłoszenia 

Liczba zniszczonych 

ofert 

    

    

    

 

 

 

Podpisy członków komisji: 

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

 


