
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza 

z dnia 27.07.2021 r. 

o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne 

stanowisko urzędnicze 

 
Wójt Gminy Lubsza ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

 ds. organizacyjno-kadrowych  

w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16. 

 

I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:  
1. Obywatelstwo polskie. 

2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. 

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane   

    z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

4. Wykształcenie wyższe. 

5. Biegła obsługa komputera oraz urządzeń biurowych. 

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.  

7. Nieposzlakowana opinia. 

8. Minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie zadań. 

9. Znajomość przepisów z zakresu: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.              

o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy               

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy z dnia  25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  
II. Wymagania dodatkowe:  

1.Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.  

2.Znajomość podstaw funkcjonowania administracji samorządowej. 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1.Koordynowanie i realizacja zadań związanych z przygotowaniem 

   i przeprowadzeniem wyborów i referendów. 

2.Prowadzenie centralnego rejestru  skarg  i wniosków. 

3.Prowadzenie rejestru petycji. 

4.Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień wydawanych przez Wójta.  

5.Wykonywanie zadań koordynatora ds. kontroli zarządczej. 

6.Prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich 

składania, w tym kierowników jednostek samorządowych.  

7.Prowadzenie rejestru instytucji kultury. 

8.Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,  

   odznaczeniami, nagradzaniem i oceną pracy dyrektorów szkół i przedszkoli. 

9.Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników  

   Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów  

   szkół i przedszkoli, organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora. 

10.Prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu, dyrektorów  

     i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  

11.Prowadzenie spraw dotyczących dyscypliny pracy, planowania        

     i wykorzystania urlopów pracowników, ewidencji czasu pracy.  

12.Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem służby przygotowawczej 

     pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. 



13.Prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników. 

14.Wydawanie skierowań na badania lekarskie, organizowanie okresowych     

     badań pracowników Urzędu oraz bieżąca analiza aktualności orzeczeń  

     lekarskich. 

15.Organizowanie niezbędnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny   

pracy, oraz bieżąca kontrola terminów ważności zaświadczeń o ukończeniu  

szkoleń. 

16.Prowadzenie spraw związanych z używaniem do celów służbowych  

     własnego samochodu osobowego pracownika. 

17.Prowadzenie spraw z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń  

     Socjalnych. 

18.Załatwianie spraw związanych z przejściem pracowników   na emeryturę lub  

     rentę. 

19.Prowadzenie spraw z zakresu organizacji praktyk zawodowych uczniów   

     i studentów. 

20.Prowadzenie spraw kadrowych osób zatrudnionych okresowo w związku  

     z realizacją programów aktywizacji osób bezrobotnych, sporządzanie  

     wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie organizowania prac  

     interwencyjnych, robót publicznych i staży. 

21.Przygotowywanie wniosków wydatków do projektu budżetu gminy na 

     następny rok celem zabezpieczenia realizacji zaplanowanych zadań. 

IV. Warunki pracy na stanowisku.                                                                                                    

Praca w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy przy ul. Brzeskiej 16 (budynek nie jest 

dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych) w pełnym wymiarze czasu pracy, praca 

samodzielna o charakterze umysłowym,  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin 

dziennie. 

Z osobą wyłonioną w wyniku naboru przewidywane jest zawarcie umowy o pracę na czas 

określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. 

Zatrudniona osoba będzie pracownikiem samorządowym na stanowisku urzędniczym, którego 

obowiązki i uprawnienia określają w szczególności: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.                      

o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych, Regulamin wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy                   

w Lubszy i inne. 

V.  Informacja dla osób niepełnosprawnych: 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Urzędzie Gminy w Lubszy, w rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy  

niż 6 %. 

VI.  Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

1. List motywacyjny. 

2. Życiorys (CV), uwzględniający dokładny przebieg pracy zawodowej. 

3. Wypełniony oryginał kwestionariusza osobowego, wg wzoru dla osoby ubiegającej się                   

o zatrudnienie.  

4. Oświadczenie kandydata potwierdzające obywatelstwo. 

5. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy                             

i doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata na każdej zapisanej 

stronie za zgodność z oryginałem). 



6. Kserokopie dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających 

posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata na każdej zapisanej stronie 

za zgodność z oryginałem). 

7. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających nadane uprawnienia, kwalifikacje 

zawodowe oraz posiadane umiejętności (poświadczone przez kandydata na każdej 

zapisanej stronie za zgodność z oryginałem), 

8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

do korzystania z pełni praw publicznych. 

9. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

10. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na  

w/w stanowisku. 

11. Oświadczenie kandydata o następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych                    

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 4.05.2016) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.                        

z 2019 r., poz.1282). 

12. Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być opatrzone jego 

własnoręcznym podpisem. 

13. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. VI 

ogłoszenia, jak również brak poświadczenia za zgodność z oryginałem lub podpisu 

kandydata na dokumentach traktowane będzie jako błąd formalny i stanowić będzie 

podstawę do odrzucenia oferty. 

 

VII.  Termin i miejsce składania dokumentów. 

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu  Gminy                       

w Lubszy lub przesłać na adres : Urząd  Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko  ds. organizacyjno-kadrowych”                     

do dnia  06.08.2021 r. do godz. 1400.  

                                                                                                                                        

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Lubszy po wyżej określonym terminie nie będą 

rozpatrywane.  

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani  telefonicznie  o  terminie 

dalszego etapu naboru.  

Informacja o wyniku naboru będzie  umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej (bip.lubsza.ug.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy                      

w Lubszy po zakończeniu procedury naboru. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4118630 w.129. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                    

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  

Urząd Gminy w Lubszy informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe: 

 

 

 



1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Lubszy jest 

Gmina Lubsza, ul. Brzeska 16; 49-313 Lubsza, tel. 77 411 86 15 (29, 30-32) e-mail: 

lubsza@lubsza.ug.gov.pl  Kontakt  z Inspektorem Ochrony Danych -  na adres Administratora 

lub e-mail: czyli iod@lubsza.ug.gov.pl. 

2.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać wyłącznie w celu 

przeprowadzenia naboru na w/w stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia o ochronie  danych.  

3.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów rekrutacji przez 

Urząd Gminy w Lubszy jest ustawa z dnia 26.czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa                    

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

4.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

prowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w naborze. 

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

określonego wyżej, w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa.  

6.Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu do wycofania w dowolnym momencie  zgody na przetwarzanie 

danych osobowych z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem                                

z przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

narusza przepisy Rozporządzenia. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym   

    o profilowaniu. 

 
 

Bogusław Gąsiorowski 

Wójt Gminy Lubsza 
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