
BURMISTRZ MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ 
  

OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO URZ ĘDNICZE  

W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ 
REFERENT W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO 

 
 

  
a) obywatelstwo polskie, 
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych, 
c) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu 

przepisów o szkolnictwie wyższym, 
d) staż pracy w urzędach administracji publicznej minimum 2 lata, 
e) niekaralność za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
f) nieposzlakowana opinia, 
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku 

pracy. 
 

  
− znajomość podstawowych przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 
− znajomość przepisów ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
− znajomość przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, 
− znajomość przepisów ustawy o opłacie skarbowej, 
− dobra znajomość obsługi komputera, 
− wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, dokładność i sumienność, 
− umiejętność pracy w zespole, 
− kreatywność, 
− komunikatywność, 
− dyspozycyjność. 
  

 l)   sporządzanie projektów protokołów zgłoszeń (urodzeń, zgonów), 
2) sporządzanie projektów protokołów przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek 
      małżeński, 
3)   sporządzanie projektów wzmianek dodatkowych, 
4) sporządzanie projektów protokołów oświadczeń wpływających na treść aktów stanu 
      cywilnego, 
5)   systematyczne kompletowanie aktów zbiorowych do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 
6)   sporządzanie i wydawanie odpisów z aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, 
7) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych  
      w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, 

1. Wymagania niezbędne: 

2. Wymagania dodatkowe: 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 



8) sporządzanie projektów zmian w aktach urodzenia, małżeństwa, zgonu na podstawie 
      wyroków, postanowień sądowych i decyzji administracyjnych, 
9)   zamieszczanie przypisków pod aktami stanu cywilnego, 
10) występowanie do właściwych USC z wnioskiem o przeniesienie aktu stanu cywilnego  
       do rejestru stanu cywilnego, 
11)  migracja aktów stanu cywilnego, 
12)  prowadzenie sprawozdawczości statystycznej, 
13)  usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL, 
14)  wykonywanie innych zadań w zakresie rejestracji stanu cywilnego.  

  

a) życiorys (CV), 
b) list motywacyjny z uzasadnieniem, 
c) kwestionariusz osobowy, 
d) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie),  
e) dokumenty potwierdzające tożsamość i staż pracy (kserokopie), 
f) posiadane referencje, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, 
g) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na 

zatrudnienie na stanowisku ds. rejestracji stanu cywilnego, 
h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych 

oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych, 
i) oświadczenie, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe. 

 
  

 
 

a) wymiar czasu pracy – pełny etat, 
b) stanowisko służbowe: referent, wynagrodzenie – płaca zasadnicza w przedziale  

2 000 – 2 500 zł. brutto miesięcznie, 
c) godziny pracy: pn – pt 7:30 – 15:30 (zgodnie z Regulaminem pracy UMiG 

Kazimierza Wielka) 
 

 
 

  Wymagane dokumenty aplikacyjne; list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem 
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą  
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902  
z późn. zm.) 

  
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu 

Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej (sekretariat) lub pocztą na adres Urzędu:  
ul. T. Kościuszki 12, 28 – 500 Kazimierza Wielka z dopiskiem: „Dotyczy naboru na 

4. Wymagane dokumenty: 

5. Warunki pracy: 



stanowisko: Stanowisko do spraw rejestracji stanu cywilnego” w terminie do dnia  
20 czerwca 2017 roku.   
 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą 
rozpatrywane. 
 Po zakończeniu przyjmowania podań, powołana przez Burmistrza komisja 
rekrutacyjna dokona oceny zgłoszonych dokumentów aplikacyjnych pod kątem ich zgodności 
z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne zostanie zamieszczone na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.kazimierzawielka.pl) oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.  
W kolejnej części rekrutacji zostaną wystosowane imienne zaproszenia na rozmowę 
kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny. 
 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o  rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy od 6%. 

 
Kazimierza Wielka, dnia 06.06.2017 r. 
  
  
 


