
OGŁOSZENIE O NABORZE 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Wójt Gminy Smyków 
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór 

na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie, 26-212 Smyków 

1.Stanowisko — Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cviviine2o w Smvkowie 

2. Warunki pracy: 
1/4 etatu tj. 2 godziny dziennie, 
wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.0 z 2014r., poz. 1786) 
oraz Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Smyków. 

3. Wymagania niezbędne: 
Na stanowisku Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego może być  zatrudniona osoba, która 
posiada: 

dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający 
uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub, 
dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych 
za granicą  uzyskany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art.191a ust.1 ustawy z dnia 27 
lipca 2005r. —Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.z 2012r. poz.572, z późn.zm) albo dyplom 
ukończenia studiów wyższych za granicą  uznany za równoważny z polskim dyplomem 
potwierdzającym 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, 
posiada 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, 
obywatelstwo polskie, pełną  zdolność  do czynności prawnych i korzysta z pełni praw 
publicznych, 
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
nieposzlakowaną  opinię, 
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, 
znajomość  przepisów prawa z zakresu ustawy o aktach stanu cywilnego, kodeks rodzinny i 
opiekuńczy oraz przepisy wykonawcze, ustawa o opłacie skarbowej, o ochronie danych 
osobowych, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego. 

4. Wymagania dodatkowe: 
winInt o funkcjonowaniu Urzędu, jego strukturze i zadaniach, 
znajomość  języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu podstawowym, 
doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z obsługą  ludności i wystąpieniami 
publicznymi, 
wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność  w wykonywaniu powierzonych 
czynności, odpowiedzialność, sumienność, 
umiejętność  redagowania pism, decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań  
administracyjnych, 

t) dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność  w wykonywaniu obowiązków służbowych, 
dokładność, dyskrecja, 

dobra znajomość  obsługi komputera (Pakiet Mikrosoft Office), 
prawo jazdy kat.B 



5. Zakres wykonywanych zadań  na stanowisku: 

Przyjmowanie oświadczeń  o wstąpieniu w związek małżeński, o braku przeszkód do zawarcia 
małżeństwa, wyborze nazwiska małżonków i dzieci, uznaniu ojcostwa, osób rozwiedzionych 
o powrocie do nazwiska poprzednio noszonego, nadaniu dziecku nazwiska męża matki- który nie 
jest ojcem dziecka, zmianie imion noworodkom. 
Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów. 
Migracje aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych. 
Aktualizowanie danych z zakresu stanu cywilnego w rejestrze PESEL, usuwanie niezgodności, 
nadawanie numeru PESEL. 
Wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych. 
Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie rejestracji stanu cywilnego. 
Wydawanie zaświadczeń  potwierdzających uznanie ojcostwa. 
Wpisywanie wzmianek w aktach stanu cywilnego na podstawie aktów stanu cywilnego, orzeczeń  
sądowych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów. 
Gromadzenie dokumentów stanowiących akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego, ich 
zabezpieczanie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą  oraz przed nieuprawnionym dostępem 
osób trzecich. 
Wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem informacji publicznej w zakresie 
działania USC, w tym zamieszczanie materiałów informacyjnych z zakresu USC w BIP — na 
zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, aktach wykonawczych 
do ustawy. 
Wydawanie z rejestru stanu cywilnego: 

odpisów zupełnych i odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, 
zaświadczeń  o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych 
dotyczących wskazanej osoby, 

- zaświadczeń  o stanie cywilnym. 
Opracowywanie zbiorczych sprawozdań  w zakresie działalności Urzędu Stanu cywilnego. 
Obsługa aplikacji informatycznej ŹRÓDŁO. 
Organizacja jubileuszy z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego. 
Wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez Wójta. 

6. Wymagane dokumenty: 
list motywacyjny, 
życiorys (CV), 
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  o zatrudnienie, 
kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe 
(poświadczone za zgodność), 
kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż  pracy (poświadczone za 
zgodność) lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 
inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych umiejętnościach, 
aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  do zajmowanego stanowiska, 
podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione 
umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych 
zawartych w ofercie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.z 2015r. 
poz. 2135 ze zm.). 

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia oryginału aktualnego 
„Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego. 



Inne informacje  
W miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż  6 %. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać : 
- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pokój 1), lub 
- za pośrednictwem poczty na adres : Urząd Gminy w Smykowie, 26-212 Smyków 91 

( liczy się  data wpływu do Urzędu). 
Oferty należy składać  wyłącznie w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, 
z dopiskiem: „Oferta na wolne stanowisko urzędnicze — Zastępca Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Smykowie,, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2016 roku 
do godzi 530. 

Aplikacje, które wpłyną  do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Smykowie. 

Kandydatów zawiadamia się  telefonicznie o terminie i miejscu drugiego etapu. 

Informację  o wynikach naboru wraz z uzasadnieniem upowszechnia się  niezwłocznie, jednak nie 
później niż  w terminie 14 dni od zakończenia postępowania konkursowego. 

Smyków, 2016 — 03 — 16 

Józef śliz 
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