
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

oglasza otwarĘ i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy * kierownicze
urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Nysie z siedzibą w Nysie przy ul. Kolejowej 15

Zastępca Kierownika USC

tanorviska pt,acy

l. W1,Illag:rtli* niezbędlte:

l) obyrłatclslwo polsliie.
2) rł,l,ksztalcellie lvyzsze :

a) clyplorrr ukoIiczerria wyzszycli stucliórł, prarvniozyclr 1ub acllninistracyjnych
potw i erclzaj ący uzyskiirri e tytułu zarvodorvego tna gistra lub,

b) dyplotn potrvierclzający rrkoliczetrie wyzszyclr stuciiorv prar,vrriczycir lub
adtlinistracyjnyclr zL7 gllriic1,1 Llzl)lll]v u- l{zeczypospolitej l)oiskie_| nii
podstalvie art, 191a ust. 1 ustarvy zclnttl2] lipca 2005r. - pfilwL] o szkolrlictwic
\\ryzszyll-t (Dz,U. z,2016r. ptlz. 1842, ze zn.) albo dypion ukoticzertili studiótr,
rl'yzszl'clr za granicą Llzl]any zL\ rórvnorvazlry z polskirll cly,pItlrllellr
potlvicrclzającyln r-rzyskanic tytułu za,rvodorvego trragistra tra podstari _ic ul}lLl\\ ,\

rnięclzyrtarodorvej lub rv drodzc rrostrylikacji lub.
c) dyplor-n potr,vierdzający rrzyskanie tytułu zalvodowego tnagistra i ślviadectu,o

uko r'l czenia studiórv podyplonrowych r.v zakresie aclrnl rrr stracj i.

3) Staz pracy: co najtlrrriej ,ł 1etni ogólny staż prat]},,, w lyln łączrtic co rla_irnrrie_i J lcltli sLaz
PracY 11źl stanorł'iskacIl urzędnicz}clr r,r, urzędaclr lub rv saltrorząclou,y,ch.jctltltlstklrcil
organizacv_itlych" \\/sILrzbie cyi,i,ilrrej. w urzędach pelistrvou,l,cir lLib sluzbic
zagratlicznei. z rvyi lpkicrl starrolv isk porrroctriczyclr i tl bsługi.

4) peltla zdolLlość clo czytrtrclści pralvltych i kol,zystarrie z pc}ni ptarł, publicznych.

5) brak skazalria prarvclmocnylll wyrokiern sąclu za utnyślne przestępstwo ścigatre
z osketrzetria publ iczriego lub ullyśIne illzestępstrrzo skarbor,r,,e"

6) nieposzial<clwatra opiltiil"

Ż. W.-vntagtrtiil tlotltttlrolvc pozrvalejacc Itir optylttalne rvylronyu,altic zldali na staItorvislrtt:

1) i:lrcclyspozycje osobor,vościowe: kornunikatywnośc,
satrrodzielnc,ść, irrniejętność dobrej organizacli pracy,

cierpliwośó, stararrnośó

urniejg'trtości zalł,odolvę: zna_iomośó ustarvy prawo o aktach stanu cyrviltlcgcl. kodeksr,L
rodzintrego i opiekuliczego. ustawy o clviclencji ludności, koclcksu poslę1lorłralri:i
aclllriltistracyj rrego,

dośrviaclczetlic zarvodcr,l,e : tlrile r,vidziane doświadczenie zalvocior,vc rv USC.

2)

3)



3" Zakres wykonywanych zadair na stanowisku:

1) orgarrizacja slanowiska pracy,
. udzia.l w opfacowatriu planórv pracy dla USC,
' biezące śleclzellie i zapoztrarvanie się z przcpisatni prawa oraz iclr oclpou,iedlrie

5loSoW3llic,

' biezące czurvanie nad rcalizacjązadań wynikającyclr z zakrcsu czynności.
' okresor,ve przegląclatrie prorvarlzotlycli sprarv w celu wychlr,ycctria cwenlualnl,ch

zaleg[ości,

' kolnpletowani9, przecllor.vywanie i przckazl,rvatlie do archilł,i,tll-i zak]ltclorvego altt
i clokulnelltoli, zgodnie z instrr_rkcją kancelaryjną.

. przygotorvyrviitlie i przckazyrvanic akt clo archiwutrr,
' 'ul,'łaŚcirva obsl Llga i zabezpieczenie clostępu clarryclr objęryclr systclle 1,11

kotnputcrou,ylrl,

2) lł,ykonylvanie czytrtrości z zakresu stanu cyr,vilncgo:

' pro'"vaclzetrie spriru, z zakresu l]rawa o aktacii stittlLt cylviltiego.
' pror,vadzetlie spraw z zakresu kodęksu todzintlego i opiekLtticzcgcl.
. prorvadzerrie spra.uv o ob,vrvatelstwie polskirr-r.

' rvydarvanic decl,zji o zrrrianie itnion i nazrvisk,

" lvydarvanic zaśr,viadczeli stwieldzającyclr brak okotriczriości li,ylączającyclr zar,varcie
trra łzcti st rva do ś1 rtb órv rł, yztltt n i orvyclr,

' wydawanie zaśll,iadczctt o zdolności prawtrei do zarvarcia zrviązku trrałzeriskiego za
granicą.

. rvydar,vanie zaśrv,iadczeń o stalrie cy,rłli]lyln.

. rejestracja trrałzctistrł,.

' rcjestlacjazgotrórr,,
. rcjcstracja uroclzelria dziecka.
. przyjlllorvatlie ośrviadczeli o uznatritt ojcostr,r,a.

' plzyjnor.vatrie oŚlviitdczeń o tladaniu dziecku trazr,viska nręza rnatki,
' 11'yclarvarrie zaŚrviitciczcti o clokonanycli rv księgacli statru cylviltregcl lr,pisaclr icil blaku

oraz ziigirrięcir"i lub zt-liszczeiliu księgi.
' przy_jlt-lorvtttrie ośrr.,iaclczcIi tna,lżonka rozlviedzicltle:gtl o pou,rocic cltl tlazrviska

1lo szonego p rzec,i zarvarci etn ma lzeti stlva.

' rvydar,ł'atrie decyzji na zarł,arcie nlalżetistr,va przcd uplyrvetl tlriesiąca.
' tt'1'6l31vilrrie odpisorv z ksiąg stanr"r cy.r.vilnego (odpisy skrócone i zupcll.e llt,oclzctlia.

trrałzeli stwa, zgonu),
r Sporząclzatrie metryk spralvy do nor,vo rozpoczętyclr spraw adninistraoyjrrych i netryk

rla potrzcby czynrtości nlaterialno-teclrniczrryclr,

' sporządzatrie rvnioskorv o nadalric rrredali za długolctrtie pożycie lnałźcliskic.
' clrgatlizclrvatlie uroczystoŚci z oktlzjijul_lileuszórv cllugolctniegcl pozycia tlraIżeliskicgci.. orgattiztltl,1tnic uroczl,stości i-rclziclartia ślubórv.
. obsIuga al,clrir,r,lttl Urzęclu Starru Cyrvilnego.
. wspolpraczt z,lJrzęclatni Siairu Cyrvilnego"
. prolł,aclzeliie elcktrolricztiego rcjcstrr_r irktów stittll-t clrlł,iltregcl,
. załatrviiltrie, skarg i r,vnioskćxl,,

. prorvadzeniesprawozdawczości GUS"

3" Ittlbrntacja 0 tvtlruul{1lcIl 1lracy ll:r stantlrvisltu:

1) practl \\/ pelrivll-t 1,,,y11-1iarze czasll placy^

2) wyptlsazetrie stallou,iska pracy: biurko. kotnputer. drukzrrka, tcleIbrr.



4.

3) ftzycztl,c rvarutrki pracy: praca z obsłr-rgą komputera i,vytlraga_iaca spra.,l,trtlści obu rąk
ir,v,vl-truszotrej poz;;cji sieclząccj. pokoj biurowy ogrzewany iclświetlotl"v. obslr_Lga

kottrputera pcxvyz,cj polorvy clobor,vego wytlriaru L-zasu prźicy. bLrclynek jr-st

clostosorł,any clo potrzeb osób niepełnosprawtrych (wejście głclrvne posiacla podjazc1,

windę), koriieczność poruszania się po korrdygnacjaclr budylrku lv ral-tlach rvspcllpracv
rniędz5łvyclziałorvej z noźliwością skorzystania z lvindv. Sprari,ność l1zycz,tlzl

rv zrviązku z obslugą archiwutn,

.1) uciązliwości fizs,czne wystgpujące w ltliejscu tvykotrywaLtia czytltrości zau,oclor.vych:
rvykotrytvanie pracy w wyllluszonc_j pozycji siedzące,i pcltvodr_r jc obciązenie kręgosŁLpa
oraz statyczrre obciążcrrie lnięśni tr"r,lolvia. Dźr.vigatrie ksiąg stanu cywiltregcl- obciązerrie
kręgoslupa i stawórł, kolalrorvych.

IIrfornracja o lvsltaźnil<u zatrudltieni:r tlsóll nicllclrltls1ll.:rlvnych:
W rniesiącLr poprzedzającyrn datę upublicznienia rrirriejsze*o ogłoszetlia rł,skazltik zatrudtricttiit
osób niepelrlosl]l,źtwllych rv Urzędzic N4iejskinr w Nysie lv rozutrrietliu przepisó,uv o lchabilitac_ji
zar,vodowej i spoleczrrej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprar,vtryclr. nie przekl,oczyl 6'%.

Wylnag:rIle clolru llt eIlty:
l) list illol_r u.11l,vjli}"

2) żvciorys curricululn vitac z inibrrrracjarli tl ri,},ksztitlcellir_t i Qplsuli}
dotychcza sol,r,ego p rzcbiegu pi:acy zawoclowe.j.

3) kr,vestiotiariusz osoborł,y lvedług wzolu clostęprrcgo tla stronię itrterrtetorvc1 Urzęclri
Miejskiego lv Nysie lub u, Biurze l(adr Urzgclu Micjskiego r,v Nysie,

4) kserokopie śr,viadectr,v pmcy, zaślviaclczenie o zatrudnicrliu lv Latrtach LtIIrOw)1

o pracę,

a) dyplorn ukoliczetlilt wyższych studiór,v pralr,niczych lub adIrrinistlacy,jnyclr
pot.,r, i crclzą ąc y l-lz,vs knpie tyt ul u zarvo6]61y ęrtl tla gi str.a 1 ub "

b) dyplorir prltrvicrclzający ukoticzenic rvyzs;łych stricliolv prarvniczyclr li_rb

adlninistracy,jnych zLl granicą uznal,}y \Ą, l{zcczypc.spolitc.j i'olskic"i lla
poclstarvie art. l 91a ust. 1 ustarvy z drria 27 lipca 2005r, - prawo o sz]<ohrictrvie
r,vyźszytn (Dz.U. z.2016r. poz. 1842, ,ze nn.) albo dyplorn ukotic,zenia stuc'li(lrv
wyzszyclr zLl gratricą Llzl]any za rór,vnoważrry z polskim clyplotneltl
potrvierdzającvtlr uzyskarrie tytulu zawodcir,vego llragistra na pclclstalvie ulllowy
nriędzyriarodowej lub lv clrodze nostrylikacji lrib,

c) dyplorl potrvierdzirjący uzyskarrie ty,ti-rlu zarvodor,r,cgo llltgistra i śrviaclectlł-o
ukoti czcnia stud ićlrv poc,lyp1oIllorvych r,v zakrcs i c adrl. ill i strac_j i.

5) kserokopic zaślviaclczcIi o r_rkoliczcirrych kilrsach i szkolertiach (1eżeli ktlrlcll,dat
takie posiada),

6) opinie, rcl-eretlc_ie (ezeli kandydat takie posiada).
7) oświadczcnie o pelncj zdolrlości do czynności prar,vnych i korzystarriu z pellti prarv

publicznyclr,
8) oświadczeirie o riiekaralności za przestępstwo popełnione umyślrrie. ścigarre

z oskiirzeltia publicznego lub r_rrlryśIrrc przestępstwo skarbolve,
9) ogólrra kotrcepcja prorvaclzetli:l spl,aw z zekresu zlclari USC] przygotowalli] l]a

podstawie rł,ylrrictriotryclr oborviązkólv rla stanor,visku zaslępcy kielori,rlika USC--,

Druk krł,cstionariusza osobowcgo jest dostępny na stronie interl}etowej Urzęclu Miejskicgo
rv Nysie i rv Biurze Kadr Urzędu Miejskiego lv Nysie ul.I(olejorva 15" I{egr,rlanilr rraboru tla



wo jl]e stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskirri rv Nysie jest opublikowany w BlP na stlolrie
irrterletowej www, nysa "pi"

Wytnagatle dokulnelrtv aplikacyjne lv kopercie z dopiskiern ,,Dotyczy nabtlru na stlllrlrvislro
Z:tstępcy Kierolvltik:r USC" nalezy składaó osobiście rv sckretariiicie Urzędu Nliejskiego
lł, Nysic u1. Kole_jorva 15 pok. 102 rv tenlinie do clnia 28Iutego 20l8r. cltl gotlz. l5')li,

Apliliacje. ktole wpłyną do urzęclu po rvyżej określonyt-tl tenninie nie bęclą rozllatryrvalrc.

lr-rfbrrrlacja o lvytliku tlaboru będzie urnieszczona na stronie interletowej 13iuletynu Ilrtbrnacji
PLrbliczrrej oraz tablicy ilrlbrmacyjrrcj w Urzędzie Miejskiln w Nl,sie przy ui" I(ole.lorve; 15.

\\''ymagatrc clokurnent,v aplikacyjrle: klvestiolrariusz clsobolvy i Curriculr_rrrt Vitac. porł,irrny Llyć

o1latrzotre klauzulą i pocipisenr:

,.Wyrazatlr zgoclę l1a przctwal,zetnic tnoiclr datrych osobolvych zarvartyclt rv ol-crcic clla ;lotlzcb
lriezbęclnych do rcalizacji procesrr rekrutacji zgodrlic z LtstŁtwą z clrria 29 sierprria I99]r.
o ocirrotiie clarrych osoborvych (Dz. U. z 2015r,, poz. 2735, ze zn") oraz ustawi1 z dllia
21 listoparla 2008r. o pracorvnikach sanorządorvych (Dz" U. z 2076r.. paz.9a2. zę zn.);' .

Data pLrblika cli'Ę, az,z,otsr.


