
URZĄD GMINY POPÓW 
Zawady, ul. Częstochowska 6 

42-110 P o p ó w  
woj. śląskie 

tel./fax 34 317 70 67
OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia 20 lipca 2017 r.

Urząd Gminy Popów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Zastępca Kierownika USC
(nazwa stanowiska)

w wymiarze czasu pracy: 1 etat

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

1. Wymagania niezbędne:

• wykształcenie: dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych 

potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub dyplom potwierdzający 

ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany 

w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie art. 191 a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) albo dyplom 

ukończenia studiów wyższych za granicą uznany za równoważny z polskim dyplomem 

potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy 

międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu 

zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie 

administracji,

• staż pracy: łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych 

w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, 

w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych 

i obsługi,

• znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 

28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 

z późn. zm.), ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2082), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016r., poz. 446),

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• nieposzlakowana opinia,

• obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach 

samorządowych.



2. Wymagania dodatkowe:

• znajomość języka angielskiego,

• predyspozycje osobowościowe: kandydat powinien być osobą samodzielną,

odpowiedzialną, z łatwością nawiązywania kontaktów, dyspozycyjnych, gotowość 

do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności,

• znajomość prawa międzynarodowego prywatnego.

3. Zakres wykonywania zadań:

• obsługa aplikacji Systemu Rejestru Państwowych - „Źródło”,

• zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 

28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 

z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(Dz. U. z 2015r., poz. 2082),

• współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społeczno -  politycznymi 

działającymi na terenie gminy,

• współdziałanie z organami rządowej administracji ogólnej,

• przygotowywanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań,

• właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów we wszystkich sprawach wynikających z 

zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego,

• zastępowanie pracownika ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej,

• realizacja spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

• miejsce pracy: budynek Urzędu Gminy Popów w Zawadach,

• praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na 1 piętrze, dojście po schodach, brak 

windy i podjazdu,

• praca w niepełnym wymiarze czasu pracy,

• praca wymaga współdziałania z innymi pracownikami urzędu,

• narzędzia pracy: telefon, komputer, fax, kserokopiarka, skaner,

• praca przy monitorze ekranowym.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu kwietniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie 

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.
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6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,

4) kserokopie dokumentów poświadczających ’wykształcenie oraz staż pracy,

5) inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, 

referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie 

wymagań niezbędnych i dodatkowych,

6) oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych 

oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata stwierdzającego, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu 

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe,

8) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach 
rekrutacji będą umieszczone w BIP na stronie internetowej www.bip.gminapopow.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń, znajdującej się na parterze Urzędu Gminy Popów w Zawadach. Wymagane dokumenty 
aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Gminy Popów 
w Zawadach lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Popów
Zawady, ui. Częstochowska 6 
42-110 Popów
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Zastępca Kierownika USC”

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2017 r.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez 
kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Bolesław Św itała

http://www.bip.gminapopow.pl

