WÓJT GMINY GNIEWINO
84-250 GNIEWINO, UL. POMORSKA 8
OGŁASZA PONOWNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE –
KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO
1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do
zatrudnienia na danym stanowisku:
1) ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) posiada:
a) dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie
tytułu zawodowego magistra lub,
b) dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą
uznany w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie art. 191a 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 potwierdzającym
uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze
nostryfikacji lub,
c) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych w zakresie administracji,
4) 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,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
7) posiada umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowym oraz programów pakietów
MS Office.

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które
przeprowadzany jest nabór:
1)
2)
3)
4)

znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym,
umiejętność wystąpień publicznych,
komunikatywność i łatwość przekazywania informacji,
umiejętność samodzielnej organizacji pracy, dyspozycyjność, odpowiedzialność, dokładność,
kreatywność, operatywność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odporność na stres,
uprzejmość i życzliwość w kontaktach z obywatelami..

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1) Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
2) Rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
3) Dokonywanie wpisów w rejestrze stanu cywilnego, w tym prowadzenie rejestru uznań w systemie
informatycznym.
4) Występowanie za pośrednictwem systemu informatycznego o nadanie numeru PESEL;
5) Zapewnienie udziału biegłych lub tłumaczy, w przypadku braku możliwości samodzielnego
porozumienia się z osobami uczestniczącymi w zgłoszeniu urodzenia lub zgonu;
6) Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, akt zbiorowych i archiwum z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego;
7) Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;
8) Wydawanie zaświadczeń: o stanie cywilnym, stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można
zawrzeć małżeństwo, stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i innych
w zakresie należącym do Urzędu Stanu Cywilnego;
9) Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego;
10) Dokonywanie czynności materialno-technicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
11) Przyjmowanie oświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, o uznaniu ojcostwa, o
nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o zmianie imienia dziecka, o powrocie do nazwiska
noszonego przed zawarciem małżeństwa, o wstąpieniu w związek małżeński;
12) Dokonywanie wpisów do ksiąg stanu cywilnego w oparciu o zgłoszenie innych Urzędów Stanów
Cywilnych decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych;
13) Wydawanie decyzji z zakresu ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
14) Umiejscawianie i odtwarzanie akt sporządzonych za granicą;
15) Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej Urzędu Stanu Cywilnego;
16) Przeniesienie akt stanu cywilnego sporządzonych w księdze stanu cywilnego do rejestru stanu
cywilnego;

17) Stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możliwości lub
niemożliwości zawarcia małżeństwa;
18) Przekazywanie zmian danych osobowych do właściwych organów;
19) Prowadzenie spraw związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego;
20) Przyjmowanie woli spadkodawców w zakresie określonym w kodeksie cywilnym.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku Kierownika Urzędy Stanu Cywilnego:
a) czas pracy: 8-godzinna dobowa norma czasu pracy od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo)

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys - CV,
list motywacyjny,
kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
kserokopie świadectw pracy,
inne kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
samodzielnie sporządzone oświadczenie (w załączeniu) o pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe –
w wyniku wyboru, przed zawarciem umowy o pracę, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia
informacji o niekaralności,
g) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

6. Informacje dodatkowe:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2014 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej wynosi powyżej 6%.
Wymagane dokumenty należy składać:
w sekretariacie Urzędu Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino,
z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego”
w terminie do 21 stycznia 2015 r. do godz. 1300.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8 - przez okres 3 miesięcy.

Gniewino, 07.01.2015 r.

