
Przystajń, 8.07.2020 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE
na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przystajń

I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Przystajń, z/s Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń.  

II. Określenie stanowiska urzędniczego: 
a/ stanowisko:  Stanowisko pracy d.s. kancelaryjnych, kadrowych i archiwum zakładowego.
b/ miejsce pracy: Urząd Gminy Przystajń – Referat organizacyjny.
c/ wymiar czasu pracy: 1 etat
d/ rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę 
e/ planowane zatrudnienie: od 1.08.2020 r. 

W  miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienia  ogłoszenia  wskaźnik  zatrudnienia  osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 % 

III. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która: 
1) jest obywatelem polskim;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4/ nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego. 
5) ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
6) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe t.j. spełnia  jeden z poniższych warunków:
a)  posiada wykształcenie wyższe  (preferowane: prawo, administracja, zarządzanie); oraz co 
najmniej dwuletni  staż pracy w organach administracji publicznej, w tym samorządowej i jej 
jednostkach organizacyjnych; 
b) ma ukończone studia podyplomowe o kierunku  prawo lub administracja oraz co najmniej 
dwuletni  staż pracy w organach administracji publicznej, w tym samorządowej i jej jednostkach 
organizacyjnych. 

2. Wymagania dodatkowe: 
1) / znajomość przepisów prawa w zakresie:
- kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, instrukcji  
kancelaryjnej, 
- archiwum:  postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i 
trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,
-  prawa pracy  w zakresie: prowadzenia akt osobowych pracowników,  ewidencji czasu pracy,  
podróży służbowych,  urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych, bhp.
3/ ustawy o dostępie do informacji publicznej,
4/  umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office.
oraz  programu do elektronicznego obiegu dokumentów,
5/ umiejętność przygotowywania projektów aktów prawnych (uchwał rady gminy, decyzji 
administracyjnych, zarządzeń wójta)



IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym należeć będzie wykonywanie zadań  
w zakresie:
1/  kancelarii ogólnej (przyjmowanie, rejestrowanie,  przekazywanie i wysyłanie pism, 
zaopatrzenie pracowników w materiały biurowe, obsługa centrali telefonicznej i kopiarki; 
prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych, sprawy związane z  dostępem do informacji publicznej, 
w tym redagowanie biuletynu informacji publicznej, prowadzenie innych spraw kancelaryjnych;
2/ kadr  (prowadzenie spraw kadrowych w zakresie: prowadzenie akt osobowych pracowników, 
ewidencji czasu pracy, rejestru delegacji służbowych, rejestru urlopów, i.t.p.), 
3/ archiwum zakładowego (prowadzenie działalności archiwalnej obejmującej gromadzenie, 
ewidencję, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie, udostępnianie materiałów archiwalnych
i prowadzenie działalności informacyjnej w odniesieniu do zasobu archiwalnego archiwum Urzędu,

V. Wymagane dokumenty 
1/ list motywacyjny (podanie),
2/ życiorys - curriculum vitae,
3/ kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: (wykształcenie oraz staż 
pracy), o których mowa w pkt.III.1. ppkt.6),  
(dodatkowo można także dołączyć kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,  szkoleniach.)
4/ kserokopia dowodu osobistego,
5/ oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni 
praw publicznych, 
6/ oświadczenie kandydata, że nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, 
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 
7/ oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
8/ oświadczenie o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych 
w ofercie na stanowisko urzędnicze „Stanowisko pracy d.s. kancelaryjnych, kadrowych i 
archiwum zakładowego”,  dla potrzeb rekrutacji. 

VI. Termin i miejsce składania ofert 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu (sekretariat) lub 
pocztą na adres: Urząd Gminy Przystajń, z/s Przystajń ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń  z 
dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: „Stanowisko pracy d.s. kancelaryjnych, kadrowych i
archiwum zakładowego” , w terminie do dnia  20 lipca  2020 r. /poniedziałek/ godz.10.00.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci  , którzy spełnią wymagania formalne t.j. złożą  kompletne dokumenty, o których mowa   
w pkt. V ogłoszenia,  zostaną dopuszczeni do testu i rozmowy kwalifikacyjnej. 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne zostanie zamieszczona na stronie BIP 
Gminy (bip.gminaprzystajn.pl/Urząd Gminy Przystajń/Nabór na wolne  stanowiska urzędnicze) 
oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy dnia 20 lipca 2020 r.  /poniedziałek/ godz. 13.00.

Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna  odbędą  się dnia  dnia 21 lipca 2020 r.  /wtorek/   w
sali sesyjnej Urzędu Gminy Przystajń: 
- test kwalifikacyjny rozpocznie się  o godz. 9.00;
- o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie po 
zakończonym teście.

Zastrzega się niewybranie żadnego kandydata. 

          Wójt
           Henryk Mach  


