
OGŁOSZENIE O NABORZE  
 

 
ROP.2110. 2 - 2. 2018 
 

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów  
na stanowisko urzędnicze  

ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 
w Referacie Organizacyjno – Prawnym 

 
1. Nazwa i adres jednostki: 
      Urząd Gminy Dobromierz, 58 -170 Dobromierz, Pl. Wolności 24 
 
2. Określenie stanowiska: 
       ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 
 
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:  

1) wymagania niezbędne konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku: 
a) obywatelstwo polskie, 
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
d) nieposzlakowana opinia, 
e) brak przeciwwskazań zdrowotnych do  zajmowania przedmiotowego stanowiska, 
f) wykształcenie  wyższe  (preferowane kierunki: administracja),  
g) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, 
h) mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku.      

 
2) wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym 

stanowisku: 
a) dobra znajomość ustaw: o dowodach osobistych oraz o ewidencji ludności, o samorządzie 

gminnym, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, kodeks 
postępowania administracyjnego, 

a) dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przeglądarek 
internetowych i poczty elektronicznej) oraz programów Źródło, Puma, Platforma 
Wyborcza, System Obsługi Obywatela, 

b) umiejętności interpersonalne w zakresie obsługi klienta, 
c) rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, zdolność do analitycznego myślenia, łatwość 

nawiązywania kontaktów międzyludzkich. 
 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 
W zakresie prowadzenia spraw z ewidencji ludności , w tym związanych z prowadzeniem 
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności " PESEL " tj. : 
1) stała współpraca z jednostkami ewidencji ludności w zakresie zmian osobowo - adresowych 

oraz nadawania numerów ewidencyjnych noworodkom, 
2) występowanie z wnioskami o nadanie (wymianę) lub skreślenie numeru ewidencyjnego 

PESEL, 
3) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy, 
4) przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, 
5) ewidencja zawiadomień z innych urzędów dot. pobytów czasowych, 
6) udzielanie informacji adresowych – udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych 

ze zbioru danych osobowych, 
7) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, 
8) wydawanie poświadczeń aktualnego zamieszkania na pobyt stały lub czasowy, 



9) współpraca z urzędami gmin, urzędami stanu cywilnego, organami policji i WKU w zakresie 
ruchu ludności i przestrzegania dyscypliny meldunkowej, 

10) udzielanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w 
ewidencji dzieci w wieku od 3 do 16 lat, 

11) prowadzenie spraw meldunkowych obcokrajowców, 
12) prowadzenie rejestru mieszkańców, 
13) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wydanie dowodu osobistego i prowadzenie całości 

spraw  w tym zakresie,  przesyłanie danych do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, 
14) obsługa programu komputerowego pn. PUMA, Platforma Wyborcza, SOO (System Obsługi 

Obywatela), 
15) przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących zameldowania i wymeldowania z 

urzędu, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego, 
16) współdziałanie przy realizacji prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

wyborów, referendów, spisów i innych zadań wymagających korzystania z zasobów ewidencji 
ludności, 

17) odpowiedzialność za zgodne z prawem prowadzenie spraw za zakresu ewidencji ludności oraz 
sprawną organizację ich załatwiania, 

18) prowadzenie archiwum ewidencji ludności. 
 

W zakresie prowadzenie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: 

1) prowadzenie spraw wojskowych, 
2) przygotowanie dokumentacji do rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej, 
3) przygotowanie dokumentacji i udział w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, 
4) prowadzenie ewidencji osób, które nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej, 
5) współpraca z właściwą wojskową komendą uzupełnień – przesyłanie zawiadomień o 

zmianach meldunkowych i zgonach osób podlegających wojskowemu obowiązkowi 
meldunkowemu. 

 
W zakresie zadań wynikających z organizacji wyborów do organów państwowych, 
samorządowych i Parlamentu Europejskiego oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych, 
w szczególności: 
1) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców gminy, 
2) sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców, 
3) składanie meldunków do Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Wałbrzychu odnośnie 

ilości osób uprawnionych do głosowania, 
4) przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców, 
5) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania, 
6) wydawanie spisów wyborców Obwodowym Komisjom Wyborczym. 

  
5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy: 

1) miejsce wykonywania pracy: siedziba - Urząd Gminy Dobromierz, Pl. Wolności 24, 58 - 170 
Dobromierz, 

2) praca w budynku piętrowym: usytuowanie stanowiska pracy na parterze, 
3) pomieszczenie pracy oraz pomieszczenia socjalne niedostosowane dla osób poruszających się 

na wózku inwalidzkim, 
4) wymiar czasu pracy: pełny etat, 
5) zmianowość pracy: jedna zmiana, 
6) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych 

i szkodliwych warunków pracy, 
7) praca biurowa – przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,  
8) rodzaj umowy: umowa o pracę, 
9) wynagrodzenie: miesięczne zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. 

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz 
Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Dobromierz. 



 
6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu 
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, kształtował się na poziomie poniżej 
6%. 
 

7. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru, 
2) życiorys - curriculum vitae z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,  
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4) kserokopia dowodu osobistego, 
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje wymagane 

do wykonywania pracy na aplikowanym stanowisku (dyplom studiów wyższych, szkolenia, 
uprawnienia itp.), 

6) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, (jeżeli są w posiadaniu kandydata) 
7) ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy, 
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
9) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta 

z pełni praw publicznych, 
10) oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym 

stanowisku, 
11) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata, który 

zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach 
samorządowych), 

12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego,  

13) klauzula informacyjna. 
 
Potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w pkt. 3 podpkt 2) - na podstawie zapisu w liście 
motywacyjnym.  

 
8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: 

1) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz 
(sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Dobromierz, 58-170 Dobromierz, 
Plac Wolności 24, 

2) dokumenty winny być uporządkowane w sposób chronologiczny zgodnie z ogłoszeniem 
o naborze. Dokumenty oraz kserokopie winny być opatrzone podpisem kandydata. Nie 
podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty, 

3) oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem 
kontaktowym z  dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds.  ewidencji 
ludności i dowodów osobistych”, 

4) termin składania ofert upływa w dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 9.00. 
 

9. Dodatkowe informacje: 
1) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP 

(www.bip.dobromierz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz, niezwłocznie 
po przeprowadzonym naborze, 

2) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (074) 8586 217.w.19. 
 
 
Dobromierz, dnia  29 października 2018 r.    Wójt 

    (-) Jerzy Ulbin 


