
 
                                                                                        Załącznik Nr 3                                                                                                               
                                                                                      do Regulaminu naboru pracowników  
                                                                                       na wolne stanowiska urzędnicze  
 
 
 

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY  
 

1. Urząd Gminy w Komprachcicach ogłasza nabór na stanowisko:  
Inspektor ds. kadr                          

2. Wymagania niezbędne: 
1) obywatelstwo polskie, 
2 ) wykształcenie wyższe,  
3 ) minimum 3 lata pracy w administracji publicznej, 
4 ) znajomość Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy  
     o ochronie danych osobowych, 
5) znajomość Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, 
6) znajomość obsługi komputera (programy Word,  Excel ),  
7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.  
              
3. Wymagania dodatkowe: 
1 ) znajomość przepisów prawa pracy 
2 ) znajomość prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, 
3 ) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,  
4) duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista, 
5) umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność. 
 
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
1. Zadania główne: 
1) prowadzenie zbioru przepisów prawnych z zakresu prawa pracy i  płacy pracowników 
    samorządowych zatrudnionych w Urzędzie oraz dotyczących Kierowników jednostek  
    organizacyjnych Gminy, 
2) przygotowywanie  w miarę potrzeb projektu  Regulaminu pracy i przedkładanie Wójtowi  
    do zatwierdzenia,  
3) prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz Kierowników jednostek  
    organizacyjnych Gminy, zgodnie z przepisami prawa, 
4) prowadzenie ewidencji  wydawanych  zaświadczeń, 
5) sporządzanie umów o pracę, umów – zlecenia, umów o dzieło, dla osób których warunki 
    zatrudnienia określił Wójt i współdziałanie w tym zakresie ze stanowiskiem płac, 
6) terminowe zgłaszanie do ZUS osób przyjmowanych, osób z którymi zawarto umowy –  
    zlecenia oraz osób zwalnianych, 
7) przygotowywanie dla nowo zatrudnionych pracowników warunków wynagrodzenia za  
    pracę oraz dokonywanie zmian wynagrodzenia  w czasie zatrudnienia na wniosek osób  
    upoważnionych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Wójta, 
8) Prowadzenie całości spraw związanych z awansowaniem, nagradzaniem, nagrodami 
    jubileuszowymi, 
9) przygotowywanie na polecenie Wójta lub bezpośredniego przełożonego dyplomów, listów 
    gratulacyjnych lub podziękowań dla pracowników zatrudnianych przez Wójta, 



10) przygotowywanie przeglądów kadrowych oraz opinii dla potrzeb pracowników lub  
    zleconych decyzją Wójta, 
11) prowadzenie ewidencji pracowników wykonujących prace dodatkowe, 
12) prowadzenie ewidencji szkoleń pracowniczych, zgłaszanie na szkolenia, planowanie  
    szkoleń ( ilościowe i wartościowe do budżetu ), opisywanie faktur za szkolenia pod  
    względem merytorycznym, 
13) prowadzenie spraw dotyczących: dyscypliny pracy, planowania i wykorzystania urlopów, 
    prowadzenia ewidencji czasu pracy, karania pracowników, 
14) prowadzenie spraw w zakresie potrzeb socjalnych, zabezpieczenie pracowników,  
    emerytów i rencistów zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, 
15) prowadzenie spraw emerytalno – rentowych i ubezpieczeniowych, 
16) wydawanie skierowań na badania -współpraca ze stanowiskiem ds. bhp i p.poż. w  
    zakresie badań lekarskich, badań okresowych, szkoleń wstępnych i okresowych), 
17) sporządzanie i prowadzenie rejestru umów zawartych z pracownikami na używanie  
    samochodu prywatnego do celów służbowych, 
18) terminowe sporządzanie sprawozdań, opracowywanie niezbędnych analiz kadrowych, 
19) prowadzenie całości  spraw dotyczących oświadczeń majątkowych pracowników  
    zobowiązanych do ich złożenia ( rejestr, zamieszczanie w BIP, sporządzanie analizy  
    oświadczeń, przesyłanie złożonych oświadczeń  do Urzędu Skarbowego ) oraz oświadczeń 
    o prowadzeniu działalności gospodarczej składanych przez pracowników samorządowych, 
20) planowanie funduszu płac dla zatrudnionych pracowników i przedkładanie do projektu  
    budżetu na dany rok, 
21) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie potrzeb kadrowych, z 
    uwzględnieniem przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, 
22) prowadzenie rejestru ocen pracowniczych, sporządzanych przez bezpośrednich 
    przełożonych pracowników i współdziałanie z kierownictwem dokonującym ocen, 
23) prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników samorządowych -  całe 
    postępowanie konkursowe, we współpracy z wnioskującym o przeprowadzenie procedury  
    konkursowej,  
24) prowadzenie całości spraw dotyczących praktyk szkolnych i studenckich, 
25) planowanie zadań szkoleniowych obejmujących zakres, zasięg kierunki i formy szkolenia  
   ( samokształcenie kierowane, kursy, seminaria, podnoszenie kwalifikacji ), 
26) prowadzenie kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich pracowników – sporządzanie  
    analiz w tym zakresie, 
27) archiwizowanie wytwarzanej na stanowisku dokumentacji zgodnie z przepisami instrukcji 
    archiwalnej, zgodnie z przepisami prawa, 
28) obsługa techniczna szkoleń i narad organizowanych w Urzędzie przez Wójta lub za jego  
    zgodą, dla zatrudnionych pracowników 
  ( powiadomienia, ustalenie godzin szkolenia, sporządzanie list obecności szkolonych,  
    prowadzenie całej dokumentacji w tym zakresie), 
29) pełnienie funkcji redaktora BIP i zamieszczanie informacji podlegających publikacji w  
    zakresie kadrowym, 
30) prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Wójta, 
31) obsługa związana z funkcją reprezentacyjną Wójta, organizacja i przygotowanie 
    uroczystości państwowych, samorządowych, obsługa delegacji. 
32) prowadzenie wytwarzanych na stanowisku zbiorów ochrony danych osobowych   
    i  zgłaszanie nowych zbiorów do GIODO we współpracy ze stanowiskiem ds. 
    organizacyjnych, 
33) zastępowanie podczas nieobecności pracownika ds. wojskowych, obrony cywilnej  
      i archiwum, 



34) realizowanie kontroli zarządczej w zakresie prowadzonych spraw,  
35) wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego. 
2. Zadania pomocnicze: 
    - współdziałanie i uzgadnianie z Wójtem zasad wydawania i rejestracji upoważnień dla  
     podległych osób.  
3. Zadania okresowe:  
   -  udział w wyborach, praca w komisjach na podstawie  powołania Zarządzeniem Wójta. 
 
 
 
 
 
5. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na  
     przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia  29 
     sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ),  
2 ) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
3 ) kserokopie świadectw pracy ( jeżeli posiada ) poświadczone przez kandydata za zgodność   
     z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, 
4 ) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego 
      stanowiska, 
5 ) kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ) 
      potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  
6 ) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
     przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
7 ) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie 
     pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie  
     obowiązków w wymiarze jednego etatu,  
8)  dokument potwierdzający niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza  
      skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach  
      samorządowych. 
9)  dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.  
 
 
 
   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia  

10 lutego 2014 r.  do godz. 15.30 , 
    pod adresem: 
   Urząd Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46 – 070  Komprachcice,  
    w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

„nabór na wolne stanowisko urzędnicze : inspektor ds. kadr w Urzędzie Gminy                  
w Komprachcicach” . 

 
    Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyż. wym. terminie nie będą rozpatrywane. 
 
   Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy  
ul. Kolejowej 3 (pokój kadr nr 104, I – sze piętro ) oraz na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej pod adresem:  bip.komprachcice.pl . Dodatkowe informacje można uzyskać pod   
nr telefonu  77 403 17 03. 



Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o 
tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej. 
   Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze 
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Komprachcicach oraz na 
tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach. 
 
                                                                                        Wójt Gminy Komprachcice 
                                                                                               Paweł Smolarek 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                         
                                                   
 


