
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

oglasza otwarty 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

nazrva statlo,nvisl<a pl"acy

1. Wyrn:rgania niczbędne:

1) obywatelstwopolskie,
2) u,ykształcenie r.vyzsze:

a) dyplollr ukończetria rvyzszyclr studićlri, prar,vniczych lub aclrrrinistracyjnycir
potw i crdzaj tlcy uzyskanie tytu lrr zaw cldow cgo tlla gi strir lub.

lr) dyploln pottvierdzający ukoriczenie wyzszyclr studiorv prarł,lticzyclr lub
adrrrilristracyjnyclr za granici1 uzllan), w lłzeczypospotritej Poiskici t]ii

podstarvie alt. 191a ust. l ustzrlvy z dnia 2] lipca 2005r, - prawc) o szkolnictr,l,ie
wyzszy11} (Dz"U. z 2016r. poz. 1842, ze zm.) albo cllplorlr ukoticzenilt studiórv
rvyzszych za grarricą uznany za r,ówtlorvazlry z polskim dyplornern
potwierdzającyrrr uzyskanie tytulu zai,vodowego trragistra rra podstztwie ll1]lowy
tnięclzynarodowej lub w drodze rrostrylikacji lub,

c) dyplorrl potrvierdzający rrzyskatlie tyulu zarvoclorvego magistra t srviadeclrł,cl
ukoticzctlia stucli(tli, 1loclyplotrrowych lv zakrcsie atlrl-iirlistrlrqi,

st[]z pracy: co rrajlrrniej 4 lctni ogólny staz pracy, w lym lączrric co tlajrnrrie,j 3 letlri staz
pracy na stanolviskaclr urzęclrriczyclr rv urzęclach lub w sattrotządorł,ych jeclrlostkach

orgiinizzrcyjrrych, w słuzbie cynvilnej, w urzędach patistr.vorvyclr 1Lrb sluzbic
zagr anicznej, z r,vyj ątki errr stanowisk potnoctriczycir i ob s l irgi,

pcIna zdolność clo czynności pralvnyclr i korzystanic z pełrri prar,v pr,rblicztlych,

5) brak skazania prarvotnOcl}}.r]l wyrokictlr sąciu za urnyślrre l]l,zcstępst\vo sciglttre

z oskarzenia publiczricgo lub i"rrrryśllle przestęl]stwo skat bolr,c.

6) nieposzlakor,van;i opinia"

2. Wynragania dodatlroryc pozrval:rjące na optynlalne rvyl<onyrvanic zadań lra st:rlroryis|<u:

1) preclyspozycjc osoborvościolve: komunikatvr,vtrośc, cicrplili,ośc. sttlranllość
samodzielność, urniejętność clobre_i orgarrizacji prilcy.

ulrriejętności zar,vodcrrve : ztrajorność ustawy pfawo o aktnclr stanu cyrvihlego. kodcksu
roclzirulego i opiekuriczcgo, ustawy o ervidencji lućlriości, kocleksu postępolvarria
adrrrinistracyj nego,

dośr,viadczenic zau,odowe: rrrile widziane dclśr,viadczenie zalvodorve rv usc,

3)

4)

2)

3)



3. Zakres wykonywanych zadań na stanorvisku:

1 ) olgirnizacja statrorviska prac,v"
. udział \ł- opracowaniu plarrór,v pracy dla USC.
. biezące śledzęnie l, zapoznawanie się z przepisami prar.va oraz iclr oclporviednie

slosowanic.
. }:ieżącc czuwilllie nad realizacj ą zadań.rvynikającyclr z zakrcsu czyt-lności,
. okresotve przeglądanie prowadzonych spraw rv cęlu rvychwycenia er,verttualnych

zaległosci.
. kompletowaltie, przechorvyrvarric i przekazywanie do arclrirvurn zakiaclowego akt

i cloi<ulrrcrrtóu, z gocltr i e z instrukcj ą kanccl aryj rrą,
t przygotorvyr.vanie i przekazywanie akt do archirvurrr,
r 1v|3§gilva obsługa i zabezpieczente dostępu danych objętyclr systcmcl-n

konrputerowyn-i,

2) rvykonywatlie czylrriości z zakresu stanu c;zwilnego:
. prorłaclzerrie spralv z zakresu prawa o aktach statlu cywiltlcgo,
. pror.viiclzetrie sprarv z zakresu kocieksu rocizillllcgo i clpickr,rliczcgcl.
. prclwetdzetric sprarv 6 6§y."r,ateistrł,ie poiskin.
. wydarł,arrie decyzji o ztniatlie inrion i nazrvisk"
. ,,vydalvanie zaśrviadczeti strvierdzających brak okoliczności ,.i,yłączającycl-i zirrł:arcte

nrałżcli stwa do śiullórv lvyznatf orvycil"
. rvydar,vanie zaśr,viaciczeń o zdoiności prawnej c1o zar,varcia związku rnalżer'lskiego za

granicą,
. rvyclar.vanie zaśrviadczcli o stanie cywilnym.

" rejcstracjarllalzetistw.
. r,ejesiracjŁ1 zgollow.
. rejestracja ltrodzctria dziecka.
. przyjtnolvatlie oświaclczcri o iiztratliu ojcostrł ł.
. przyjtl-1or,varrie oś*,iadczcti o nadaniu dziecku trazlviska tnęza tnaiki.
. 11,y{all,atrie zaśu,iac] częń o dokonanyclr rv księgaclr stanu cylł,ilnego r.vpisaclt ic:lr braku

oraz zagirrięciu 1ub zniszczeniu księgi,
. przyjmowanie ośrviadczęl'l nałzonka rozlvie dzionego o por,vlocie dcl naztviska

llo szcll]cgo przecl zar,varcietrr nrałzeti strva,
. tl,yclat1,1tl-iie clccyz,_ji tra zarvarcie tnałżeIistlvil przed upĘłvetl miesiąca.
. rvy,darvttilie odpisór,v z ksiqg stanu clu,ilrrego (odpisy; skrócotle i zupełlre ltroelzenia.

trrałzclistwir, zgonu),
. sporządzanie nrettyk sprarvy do nol,vo rozpoczętyclr spl,aw adtrrinistracyjnych i rnetr.vk

tra potrzeby czylrttości n]atcrialno-tecluriczrrych,
. sporządzanie rvnioskólv o nadattie rncdali za cllugoletnie pozycie małzeIiskie,
' organizorvanie uroczystośct z okazjijulrileuszór.v dlugoletrriego pozycia trrałzeIiskiego,
. organizowatrię uroczystości udzielania ślubórv,
. obshtga archirvutn Urzędu Stanu Cylvilrrcgo,
. rvspólplaca z Urzęclatiri Stanu Cyr.vilrlcgo,
. protł,aclzctlic clcktlotticzttego re_jestru aktorv statru cylvillrcgo,

' zalatwiarlie skarg i rvnioskórł,.
r prowadzetrie sprar,vozdarvczoŚci GUS.

,l. Inlbrntac^jir o rvarunl<ircłt prltc1, na stanorvisku:

] ) praca w pelnyrn rvymiarze czasu pracy,

2) lvyposażenic stanor.viska pracy: biurko, kornputcr. clr,r-rkarka, telcfotl,



3) ftzyczne warltnki prŁrcy: praca z obsługą kotrrputera wyrrragająca spralł,llości obu rąk

i r,vyrnuszonej pozycji siedztlcej, pokoj biurowy ogrzewany i ośrvictlotr_v*, obsluga

kolnputera porvyzej po,|owy dobowego rvyt-lrilru czllsLl pliicy, budynek jr.-st

clclstosorvatry clo potrzeb osób niepełtrosprar,vnyclr (rvejście głorvne posiacla pocljazd,

lł,irrcię). korlieczrrcść poruszania się po konciygnacjacli brrdyril<u lv t,arnaclr wspołpracy
rniędzyrvl,dzialowej z rnozlirvością skorzystania z lvindy. sprawność flzyczna

r,v zr,r,iązku z obslirgą arclrir,vutn,

4) uciązlirvości ftzyczne występujące r,ł- miejscu lvykonyrvatria czytrrrośct zalvoclowl,ch:

u,ykotrylvanie pracy \ł, w)ltluszonej pozycji siedząccj polvodu.lc obctązetrie kr,ęgoslurpa

oraz statyczrre obciązenie mięśni tułorvia. Dźwigar-rie ksiąg stalru cyrvilttego- obciązcr-rie

kręgos lup;l i star,vór,v kolarrowyclr,

5" Illlbrlu:rcj a o rvsliiłźrliliu zlrtrutl llicttiir osób niepelnos1ll,:rrvnyclt :

W nriesiącu poprzeclzającyrn datę upubliczlliu,rrilr rrirricjszcgo ogloszciria lvskażrik zatruclnierlia

osób rriepełnosprawnyclt rv Urzęclzie Miejskiln rv Nysie w rozul]l1el]iu pl,zeprsólv o rchabllitacji
zarvc-,,dolvej i społeczrrej oraz z;itrudnianiu osób niepelrrosprawnl,ch. nie przcki,oc4,ł 60ń.

6. Wylrrłg:rrtc dolru nrclttv:
1) listirrotywacyjrry,
2) zyciorys curriculum vitae z inlbrmacjami o łvykształceniu i opisen,t

clo tychczasor.ł, ego przebiegu pracy zau,o dor,r,ej,

3) krvestionariusz 0sobowy rvccllug \\:zoru clostępncgo trA sirolric- intcmctorł,cj Urzędu
Micjskiego lv Nysie 1ub u, I]iurze Kadr Urzęcir"i Nlic"lskicgo r,v Nysie.

4) kserokopie świaclcctrv pfacy, zaśi,viadczctlic o ziitruclrlictriu w ramach utnowy

o pfacę.

a) dyplom ukoliczenia wyzszych studiólv prarvniczych lrrb aclrninistlacyjnych
potrv icrdzaj ą cy uzys kanie tytu lu zawodowego rna gistret lub,

b) dypiom potll,ier<lzający ukończenie i,vyzszych studiólv pralvniczyclr lub
aclltlirristracyjnyclr za granict1 Llz11.11}v w l{zeczypospolitej Polskiej na
pot'lstltu,ie flrt. 191a usl. 1 ustawy l,dnitt271ipca 2005r, -pra\vo o szkolrriclr,vie
wyzszyl,Il (Dz.U" z20I6r, poz" l842,,zc l,n,) albo cly,plorn ukoticzctlilt sludiów
rvyzszych zL\ grarlicą uznal]y 7,a rcirvtrtlrvażtl,v z polskirll clyplcltletlr
pot,uvierclzającyrlr r.rzyskanic tytrrlr-r zarvodorvego tnagistra tra poclstarlic ultlo\\,)l
rniędzylrarcldoli ej lub rv drodze rrostrylikacji lub,

c) clyplom potwierdzający uzyskanie ty,tułu zawodol,vego tnagistra i śu,iadectwcl
uko ńczenia studiów podyplorrrowyclr r.i zakresie adrrrinistracj i,

5) kserokopie zaśr.viadczeti o ukoliczonyclr kursaclr i szkolerliach (|ezeli kandyclat

takie posiacla),

6) opitlie, t,ct-crcrlcjc (;cżcli kariclyclat takie posiacla).

1) oświaclczenie o pełnej zclo1ności clo czyt-lności pralvIlych i kclrzystarliu z pcllli prarł,

pr:bliczrryclr,

8) oświadczenie o niekaralrrości za przestępstlvo popelniorre utnyślnie, ścigarle

z oskarżenia pr,rbliczr-rego lub rrrnyślrre przestępstwo skarbowe,

9) ogólrra konccpcja pror,vadzenia spraw z zakrcsu zadali USC pfzygotowana lla
podstar.vie lvynrielrionyclr obowiązkór,v na statrolvisku zastępcy kicrorvrlika USC.

Dtuk ku,cstiotrariusza oso[lc,rl,cgo jest clostęprl;* tla slrotlie itrternetorve_i Ljrzęclu Nlic_jskiego

rł,Nysie i w Biurze l(aclr Urzędu Miejskiego rv Nysic r-r1.I(olcjowa 15. l{egr-rlatllirr lrabotu lla



wo1l)e slairoq,iska ul,zędtriczc w Urzędzie N'[iejskin r.i Nysie _iest, opubli]<ou,all1, rv 13Il) tllt stt,tlllie

itttcrtrc|or,vej www. llysa.pl 
^

Wyinagalre dokurnetrty aplikacy_jne w kopercie z dopiskiern ,,I)otyczy naboru na stattorvisl<tl

Zastępcy Kicrorvnili:t USC" nalezy składać osobiście w sekretariacie Urzęclu N,licjskicgo
iv Nysic ul. I(olejorva 15 pok. 102 rv terrninie do dnia 30 Irrtrrc:r 2018l,, tlo gtltlz. 15{l('.

Aplikacje, które lvplyrrl1 dcl r,rrzęclu po rvyzej określonyrn tertllitrie rrie bęclą rozpatryrvatlc.

Inforllacja o lvynikr,r l}ilborll będzie ulrrieszczona 1]{r slfol]Ic ilrtctlrctol,r,ej l}ii,rietylrr_r hrlbrrnac.ji

l)ubliczrlc"j oraz tablicy irrfbrrnacyjnej rv Urzędzie Nliejskirn lv Nysie 1lrzy r_rl, Kolejou,ej 15.

Wyrrragane clokulnettt1, aplikacy_jrre: krvestionariltsz osoborvy 1 Curriculut-t-l Vitac. por,vinny być
opittrzolre klauzulą i poclpisellr:

..Wyrażarrr zgoc19 na przct\varzatrie noich danycli osoborvych zaw.iftvcl] r,v oi-crcic clllr ptllrzcb
niezbęclrryclr do realizlcji proccsLr rekrutac.li zgoc1llic z ustawź} z cltlia 29 sicrprria 1991r"

o oc}trotlie dłnyclr osobowyclr (Dz. U. z 20l 5r.. poz" 2135. z,e zt,ll.) oraz Llstiiwl} zclrria
2l listopacla2008r" opracor,virikaclrsamorzą6611rych(Dz. U. z,2016r..po,1,.902.ze znl.)''.

Data publikacii .{€. O:.:.O t Sr.


