
BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA 
OGŁASZA NABÓR 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  
w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie 

78-449 Borne Sulinowo, ul. Al. Niepodległości 6 
 
Sekretarz gminy – 1 etat 
 
1. Wymagania niezbędne: 
1) obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej, lub kraju na podstawie umów 

międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, na podstawie którego przysługuje 
prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym  
o kierunkach: prawo, administracja, zarządzanie lub wykształcenie wyższe dowolne i studia 
podyplomowe o przytoczonych powyżej kierunkach, 

3) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa 
w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych (Dz. U. z 2018 r., 
poz.1260 z późn. zm.), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku 
urzędniczym w tych jednostkach 
lub  

4) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa 
w art. 2 cytowanej ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku 
urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych, 

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
7) nieposzlakowana opinia,  
8) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na w/w stanowisku, 
9) zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*. 
 
2. Wymagania dodatkowe: 
1) biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych, 
2) znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej m.in.; 

a) ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, kodeks pracy, 
b) ustawy o finansach publicznych, 
c) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 
d) przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych, 
e) ustawy prawo oświatowe, 
f) rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 
2) umiejętności menadżerskie, organizacji pracy i zarządzania zasobami ludzkimi, 
3) zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji, 
4) odporność na stres, 
5) zaangażowanie, kreatywność, dyspozycyjność, 
6) prawo jazdy kat. B. 

 
3. Zakres niektórych zadań wykonywanych na stanowisku: 
1) ustalanie szczegółowych zasad organizacji pracy Urzędu i realizacji polityki personalnej,   
2) inspirowanie usprawnień i wdrażanie nowoczesnych metod organizacji pracy w Urzędzie, 
3) nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych, 
4) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz jego aktualizacja,  



5) przygotowywanie zakresów czynności i odpowiedzialności  dla kierowników referatów  
oraz zatwierdzanie zakresów czynności dla pracowników im podległych oraz samodzielnych 
stanowisk pracy, 

6) koordynowanie działań i czynności podejmowanych przez poszczególne komórki 
organizacyjne Urzędu, 

7) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami,  
8) podejmowanie działań organizacyjno – technicznych dla zapewnienia prawidłowego  

funkcjonowania Urzędu, 
9) przygotowywanie projektów statutu Gminy i jednostek pomocniczych Gminy oraz ich 

aktualizacja,  
10) samodzielne przygotowywanie oraz nadzór nad sporządzaniem projektów uchwał Rady     

Miejskiej, 
11) przygotowywanie sprawozdania z działalności burmistrza na sesję Rady Miejskiej, 
12) nadzór nad  przygotowaniem projektów  zarządzeń burmistrza, 
13) nadzór nad terminowym załatwianiem skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Urzędu 

oraz opracowywanie zbiorczych analiz z tego zakresu, 
14) nadzór nad przygotowaniem projektów: gminnej strategii i polityki społecznej, obejmującej  

w szczególności programy pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, polityki pro rodzinnej, ochrony zdrowia, budownictwa socjalnego i edukacji 
publicznej, 

15) nadzór nad przygotowaniem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie 
realizacji zadań publicznych, 

16) nadzór nad współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku 
publicznego, 

17) koordynacja działalności kontrolnej  i nadzór nad realizacją działań pokontrolnych, 
18) zapewnienie prawidłowego i sprawnego obiegu dokumentów oraz terminowego załatwiania 

spraw, 
19) nadzór i koordynacja zadań Gminy związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

wyborów, referendów i spisów powszechnych, 
20) sprawowanie kontroli nad podmiotami organizującymi prace z rodziną oraz placówkami 

wsparcia dziennego, 
21) koordynowanie i wykonywanie zadań dotyczących kontroli zarządczej w Urzędzie zgodnie  

z wydanymi zarządzeniami burmistrza. 
 
4. Warunki pracy: 
1) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy, 
2) kolejna umowa na czas nieokreślony, o ile pracownik spełni oczekiwania pracodawcy, 
3) miejsce pracy – Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6 – I piętro budynku 
     Urzędu Miejskiego, brak windy,  
4) praca przy stanowisku komputerowym wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu  
     z klientami urzędu oraz współpraca z pracownikami urzędu, innymi komórkami  
     i jednostkami organizacyjnymi Gminy. 
 
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: 
1) List motywacyjny – własnoręcznie podpisany, 
2) CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – opatrzone własnoręcznym podpisem, 
3) Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie*, 
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, 



5) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 
6) Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, 

jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych, 
7) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 
8) Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, 

9) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, 
10) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*. 
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: 
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: ”Nabór  
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza gminy”, w terminie do dnia 08.02.2019 r. 
do godz. 13.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 
(decyduje data wpływu do Urzędu).  
 
8. Dodatkowe informacje: 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone 
nadawcy. 
 
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie 
rozmowy. 
 
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. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  formularze do pobrania pod ogłoszeniem o naborze 

 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem danych osobowych kandydatów będzie Burmistrz Bornego Sulinowa z siedzibą 
w Bornem Sulinowie, ul. Al. Niepodległości 6, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 943734154, iod@bornesulinowo.pl, 
3) dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz 
Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
4) dane osobowe kandydata wyłonionego w drodze naboru do zatrudnienia przechowywane będą 
przez okres 10 lat po zakończeniu okresu zatrudnienia, dane osobowe pozostałych kandydatów 
wskazane w protokole będą przechowywane przez okres 5 lat. Oferty kandydatów 
niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru zostaną 
odesłane. 
5) kandydat posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo  
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, 
6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne, 
 
 
 
*  formularze do pobrania pod ogłoszeniem o naborze 



 
 
 

 
 

…………………………………   ……………………………………………...... 
        (Nazwisko i imię)      (miejscowość i data) 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych do celów uczestnictwa w naborze na wolne stanowisko urzędnicze sekretarza. 

 

 

…………………………………………….. 
(czytelny podpis) 

 


