
BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA 
OGŁASZA NABÓR 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie 

78-449 Borne Sulinowo, ul. Al. Niepodległości 6 
 

Stanowisko ewidencji ludności  ( 1 etat ) w Referacie Spraw Obywatelskich 
 
1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, 

b) pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystania z pełni praw publicznych, 
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego,  
d) nienaganna opinia, 
e) wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań  

na stanowisku,  
f) doświadczenie zawodowe minimum 2 letni staż pracy, 
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie. 

 
2. Wymagania dodatkowe: a) znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową, 

b) znajomość następujących aktów normatywnych:  ustawa o samorządzie gminnym,  ustawa o ewidencji ludności,  ustawa o dowodach osobistych oraz akty wykonawcze,  ustawa Kodeks wyborczy,  ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,  ustawa o dostępie do informacji publicznej,  ustawa o ochronie danych osobowych,  ustawa o opłacie skarbowej,  rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych,  ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  ustawa o karcie dużej rodziny,  ustawa o repatriacji,   ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,   ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego,   ustawa o zmianie imienia i nazwiska,   ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 

c) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych, 
d) umiejętność pracy w zespole, 
e) umiejętności organizacyjne, w szczególności samodzielność w organizacji pracy 

własnej, 
f) kreatywność, rzetelność, umiejętność komunikacji interpersonalnej, terminowość, 

dyspozycyjność i odporność na stres. 
 
3. Główne zadania wykonywane na stanowisku: a) prowadzenie rejestru mieszkańców, 

b) prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców, 
c) rejestracja danych w rejestrze PESEL, 
d) usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL, 
e) zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stały lub czasowy trwające dłużej  

niż 3 miesiące, 



f) zameldowanie na pobyt czasowy lub pobyt stały cudzoziemców, 
g) wymeldowanie z pobytu czasowego lub pobytu stałego, 
h) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, 
i) wydawanie zaświadczeń o przetwarzaniu danych z rejestru mieszkańców i rejestru 

zamieszkania cudzoziemców, 
j) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowań  

i wymeldowań, 
k) udostępnianie lub odmowa udostępniania danych z rejestru mieszkańców lub rejestru 

zamieszkania cudzoziemców, 
l) praca w systemie rejestrów państwowych z wykorzystaniem aplikacji ZRÓDŁO, 
m) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
n) realizacja zadań wynikających z ustawy o karcie dużej rodziny, 
o) realizacja zadań wynikających z ustawy o repatriacji, 
p) prowadzenie rejestru spisów wyborców, 
q) sporządzanie meldunków wyborczych o stanie rejestru wyborców w gminie, 
r) centralne rozliczanie kart zielonych i różowych (platforma wyborcza), 
s) realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności wynikających z ustawy Kodeks 

wyborczy, 
t) sporządzanie projektów aktów małżeństw, urodzin i zgonów, 
u) 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, 
v) sporządzanie projektów decyzji w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu 

cywilnego, 
w) prowadzenie alfabetycznych skorowidzów aktów stanu cywilnego i bieżące 

dokonywanie wpisów; 
x) zamieszczanie przypisków pod aktami urodzeń, małżeństw i zgonów, z wyjątkiem 

przypisków zamieszczanych przy akcie stanu cywilnego na podstawie uznania 
orzeczenia organu państwa obcego lub na podstawie innego dokumentu 
pochodzącego od organu państwa obcego, a niewymagającego uznania albo odpisu 
zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu stanu cywilnego 
w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę 
informacji w zakresie stanu cywilnego, 

y) kompletowanie dokumentów do akt zbiorowych stanu cywilnego, 
z) wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentów gromadzonych 

przez USC,  
aa) sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań statystycznych dotyczących akt stanu 

cywilnego, 
bb) udzielanie interesantom informacji o sposobie załatwiania spraw w USC, 
cc) organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego, 
dd) realizacja zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia  

1 czerwca 2010 r., w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara 
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna,  

ee) zastępuje w pracy  stanowisko ds. dowodów osobistych i działalności gospodarczej 
oraz stanowisko ds. uzależnień. 

 
 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:  godziny pracy wg czasu pracy określonego w Regulaminie Pracy Urzędu,  praca  wykonywana jest  na terenie Urzędu,  obsługa sprzętu komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej  
4  h dziennie), biurowego, praca z dokumentami, przyjmowanie klientów Urzędu. 

 



 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wynosi więcej niż 6%. 

  
6. Wymagane dokumenty: a) życiorys (CV), 

b) list motywacyjny, 
c) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie, 
d) dokumenty poświadczające wykształcenie, 
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 
f) kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o trwającym zatrudnieniu, 
g) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
h) oświadczenie  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane  

z oskarżenia publicznego,  
i) oświadczenie o stanie zdrowia. 

 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie ul. Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo 
lub pocztą na adres Urzędu do dnia 09.10.2017 roku (włącznie) decyduje data wpływu,  
w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji  
i nr telefonu kandydata, z dopiskiem: Nabór na stanowisko ewidencji ludności. 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej /www.bip.bornesulinowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego  
w Bornem Sulinowie przy ul. Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo. 
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego 
przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.). 
 
 


