
Zarządzenie Nr 5 /2007 
Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 5 czerwca 2007 r. 
 

w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko kasjera kasy biletowej w 
Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. 

Na podstawie art. 3a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu naboru na 
wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie stanowiącego 
załącznik do Zarządzenia nr 4/2007 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie, 
zarządzam co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Komunikacji 
Miejskiej w Tarnowie – kasjer kasy biletowej.  

2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do 
niniejszego zarządzenia.  

§ 2. 

 
Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyŜej wymienione stanowisko, 
powołuje się Komisję Rekrutacyjną zwaną dalej "Komisją" w składzie: 

1. Pan Krzysztof Kluza- Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie - 
Przewodniczący Komisji,  

2. Pani Katarzyna Zając – PrzełoŜony pionu  księgowo – finansowego – Członek 
Komisji, 

3. Pani Katarzyna Guzy – Inspektor ds. administracyjno – biurowych – Sekretarz 
Komisji. 

§ 3. 

Oceny kandydatów na wyŜej wymienione stanowisko Komisja dokona według następujących 
kryteriów i ich wartości punktowych: 

1. kwalifikacje kandydata (0-5 pkt.),  

2. doświadczenie zawodowe (0-5 pkt.),  

3. znajomość zagadnień wynikających z pracy na danym stanowisku (0-10 pkt.),  

4. ogólna prezentacja kandydata, w tym komunikatywność, kreatywność, sposób 
formułowania wypowiedzi (0-5 pkt.),  

5. dotychczasowe osiągnięcia kandydata, w tym otrzymane nagrody i wyróŜnienia,  
(0-5 pkt.), 



§ 4. 

Za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie przez kandydata co najmniej 20 punktów 
(minimalna liczba punktów). 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Dyrektor Zarz ądu Komunikacji Miejskiej  w Tarnowie  
Ogłasza 

nabór na wolne stanowisko pracy 
 

KASJER KASY BILETOWEJ 
 

1.Wymagania niezbędne ( obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji 
kandydatów): 
 
a/ posiadanie obywatelstwa polskiego 
b/ wykształcenie minimum średnie z dwuletnim staŜem pracy  
c/ znajomość obsługi komputera i programów komputerowych 
d/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie 
e/dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kasjera 
f/ znajomość dokumentacji sprzedaŜy 
g/ nieposzlakowana opinia 
 
2.Wymagania dodatkowe ( preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji 
kandydatów): 
a/ preferowane wykształcenie ekonomiczne 
b/ odpowiedzialność  
c/ rzetelność 
d/ komunikatywność 
e/ umiejętność pracy w zespole 
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 
a/ prowadzenie sprzedaŜy biletów jednorazowych, karnetów, znaczków biletów okresowych, 
kart parkingowych dla odbiorców indywidualnych i firm, 
b/ prowadzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji : sprzedaŜy, obrotu pienięŜnego, rozliczeń 
pobranych druków biletów, 
c/ udzielanie informacji pasaŜerom w zakresie sieci linii komunikacyjnych obsługiwanych 
przez ZKM w Tarnowie, rozkładów jazdy, cen biletów. 
 
4.Wymagane dokumenty: 
a/ list motywacyjny, 
b/ Ŝyciorys – curriculum vitae, 
c/ kserokopie świadectw pracy, 
d/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
e/ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 
f/ referencje (jeśli kandydat takie posiada), 
g) oświadczenie o niekaralności, 
h) oświadczenie o stanie zdrowia, 
i/) oryginał kwestionariusza osobowego. 
 
5. Okres na jaki planowane jest zatrudnienie: czas nieokreślony poprzedzony okresem 
próbnym 
 



 
Wymagane dokumenty aplikacyjne naleŜy składać w siedzibie jednostki sekretariat pokój 201 
33-100 Tarnów ul. Bernardyńska 24, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru 
na stanowisko -  kasjer kasy biletowej” w terminie do dnia 21.06.2007r. 
Aplikacje , które wpłyną do ZKM  po wyŜej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej (www.zkm.tarnow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w  ZKM. 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: wyraŜam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych / Dz.U.  z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póŜn.zm/ oraz ustawą o pracownikach 
samorządowych / Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1593 z póŜn.zm./ 
 
 
 
 
 
 
 
Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP i na tablicy ogłoszeń ZKM: 6.06.2007r. 


