
URZAD MIEJSKI w ZYWCU 
34-300 2YWIEC 

(2 ) 

0N.2110.6.2018 

BURMISTRZ MIASTA Z Y W C A 
ogtasza 

NABOR NA W O L N E STANOWISKO U R Z ^ D N I C Z E 

w 

Urz^dzie Miejskim w Zywcu 
Rynek2 

34-300 Zywiec 

Wolne stanowisko urz^dnicze: 

Stanowisko Podinspektora w Urz^dzie Stanu Cywilnego w Zywcu 

Opis stanowiska - zadania gtowne: 

1) Wydawanie odpisow z aktow stanu cywilnego. 
2) Przyjm^wanie zgtoszeh urodzenia dziecka i zgioszen zgonu oraz sporz^dzanie protokolow 

zgloszenia urodzenia i protokolow zgioszenia zgonu. 
3) Przenoszenie do rejestru stanu cywilnego aktow stanu cywilnego sporzadzonych na 

podstawie przepisow dotychczasowych. 
4) Wl^czanie do archiwalnych akt zbiorowych dokumentow zwiazanych z aktualizacja aktow 

stanu cywilnego. 

Warunki pracy: 

L Miejsce pracy 

Praca w siedzibie Urz^du Stanu Cywilnego w Zywcu znajduj^cej si? w Starym Zamku 
w Zywcu oraz poza nim. W budynku bezpieczne warunki pracy. Budynek nie jest 
wyposazony w podjazd i wind? dla wozkow inwalidzkich. Ci^gi komunikacyjne nie 
umozliwiaJ4 poruszania si? wozkiem inwalidzkim. 

I L Stanowisko pracy 

Stanowisko pracy zwiazane z pracq przy komputerze. Przemieszczanie si? wewn^trz budynku 
oraz w terenie (w obszarze administracyjnym miasta Zywiec). Na stanowisku brak 
specjalistycznych urzqdzeh umozliwiajqcych prac? osobom niewidomym. Wykonywanie 
pracy poza budynkiem urz?du wymaga sprawnosci w poruszaniu si?. 

Wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w Urz^dzie Miejskim w Zywcu, 
w rozumieniu przepisow o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob 
niepelnosprawnych w miesi^cu marcu 2018 roku wyniosl mniej niz 6%. 

Ill.Wymagania niezb?dne: 

1) obywatelstwo polskie; 
2) petna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych; 
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem s^du za umyslne przest?pstwo scigane 

z oskarzenia publicznego lub umyslne przest?pstwo skarbowe; 
4) nieposzlakowana opinia; 
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5) wyksztatcenie wyzsze o profilu administracyjnym lub prawnicze; 
6) CO najmniej dwuletni staz pracy w administracji publicznej (samorzqdowej lub 

rz^dowej); 
7) znajomosci obslugi komputera (gtownie pakietu MS Office); 
8) znajomosc przepisow: 

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post^powania administracyjnego 
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku poz.1257 ze zm.); 

- ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. 
Dz.U. z 2016 roku poz. 2064 ze zm.); 

- ustawy z dnia 17 pazdziemika 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (tekst jedn. 
Dz.U.z 2016 roku poz. 10). 

IV. Wymagania dodatkowe: 

1) znajomosc przepisow: 

- ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekunczy (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017 roku poz. 682); 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2017 roku poz. 1875 ze zm.); 

2) odpomosc na stres; 
3) komunikatywnosc; 
4) um^ej?tnosc pracy w zespole; 
5) dobra organizacja pracy; 
6) umiej^tnosc redagowania tekstow wj?zyku polskim; 
7) znajomosc j^zyka obcego; 
8) prawo jazdy kat. B. 

V. Wymagane dokumenty i oswiadczenia: 

1) podanie o prac? (list motywacyjny) - w!asnor?cznie podpisane; 
2) kwestionariusz osobowy - wlasnor?cznie podpisany (wzor nr 1); 
3) oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celow 

rekrutacji - wlasnor?cznie podpisane (wzor nr 2); 
4) kserokopia dokumentu potwierdzaj^cego posiadanie wyksztalcenia wyzszego o profilu 

administracyjnym lub prawniczym; 
5) kserokopia swiadectw pracy lub zaswiadczenie o posiadaniu co najmniej dwuletniego 

stazu pracy w administracji publicznej (samorz^dowej lub rz^dowej); 
6) pisemne oswiadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pelnej 

zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzysta z pelni praw publicznych ztozone pod 
sankcj^ odpowiedzialnosci z art. 233 Kodeksu karnego za skladanie falszywych 
zeznah - wlasnor^cznie podpisane (wzor nr 3); 

7) pisemne oswiadczenie kandydata, ze nie jest osob^ skazan^ prawomocnym wyrokiem 
sqdu za umyslne przest?pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne 
przest?pstwo skarbowe, zlozone pod sankcia odpowiedzialnosci z art. 233 Kodeksu 
karnego za skladanie falszywych zeznan - wIasnor?cznie podpisane (wzor nr 4); 

8) kserokopia dokumentu potwierdzajqcego niepetnosprawnosc - dotyczy wyl^cznie 
osob zamierzaj^cych skorzystac z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 13a 
ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych i (tekst jedn. 
Dz.U. z2016 r. poz. 902 ze zm.); 

9) Inne dokumenty (lub ich kopie) potwierdzaj^ce posiadanie umiej?tnosci, kwalifikacji 
uprawnieh lub stazu pracy. 
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Oferty nalezy skladac lub przesylac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 
2018 roku (uwaga: liczy sie data wplywu do Urzedu Miejskiego w Zywcu), na adres: 

Urz^d Miejski w Zywcu 
Rynek2 

34-300 Zywiec 

w zamkni^tych kopertach z dopiskiem: „Nab6r na wolne stanowisko urzfdnicze 
Podinspektora w Urz^dzie Stanu Cywilnego w Zywcu" + imi^ i nazwisko. 

Uwaga: 

1) W przypadku post^powania wieloetapowego o zakwalifikowaniu si? do kolejnego etapu naboru 
kandydaci zostan^ powiadomieni telefonicznie. 

2) Dokumenty skladane wj?zyku obcym nalezy zlozyc wraz z tlumaczeniem naj?zyk polski. 

3) Oferty, ktore wplyn^ do Urz?du drog^ elektronicznq, niekompletne lub po wskazanym powyzej 
terminie nie b^d^ rozpatrywane. 

4) Informacja o wyniku naboru b?dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urz?du Miejskiego w Zywcu {http:www.bip.zywiec.pl) i na tablicy ogtoszen Urz?du 
Miejskiego w Zywcu, Rynek 2, 34-300 Zywiec. 

5) Dokumenty zlozone w trakcie procedury naboru mozna odebrac w terminie 3 miesi?cy od daty 
ogtdszenia wyniku naboru w Wydziale Organizacyjnym Urz?du Miejskiego w Zywcu, Rynek 2, 
34-300 Zywiec, Budynek A, pi?to I , pok. nr 101. Po wyzej wymienionym terminie dokumenty 
z naboru zostan^ zniszczone, zgodnie z instrukcjq kancelaryjn^. 

6) Zastrzegam sobie prawo do odst^pienia od naboru bez podania przyc^ny. 

7) Osoba, ktorej oferta zostanie wybrana, b?dzie zobowiqzana do dostarczenia potwierdzenia faktu 
braku skazania za przest?pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub przest?pstwo skarbowe 
z Krajowego Rejestru Karnego. 

8) Osoba podejmujqca po raz pierwszy prac? na stanowisku urz?dniczym obowi^ana jest odbyc 
shizb? przygotowawcz^, o ktorej mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
opracownikach samorzqdowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.). 

BURMIST 

mgrinz. An 
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