
Kawęczyn, dn. 01.12.2020 r.

OGŁOSZENIE 
WÓJT  GMINY KAWĘCZYN OGŁASZA NABÓR NA

 WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W KAWĘCZYNIE 

Nawa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48,62-704 Kawęczyn;

Stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej

1. Wymagania formalne (niezbędne):
a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 

praw publicznych;  
b) obywatelstwo polskie, 
c) posiadanie stanu zdrowia umożliwiającego pracę na w/w stanowisku;
d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 
e) wykształcenie:  minimum średnie w kierunku budownictwo lub geodezja i 

kartografia i doświadczenie w pracy (bądź działalności gospodarczej) zgodnie z 
kierunkiem wykształcenia (oba warunki łącznie) lub inne wyższe;

f) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe: 
a) Wykształcenie wyższe (preferowane:  budownictwo, geodezja i kartografia lub 

pokrewne, prawne lub prawnoadministracyjne -dodatkowo punktowane);
b)  doświadczenie zawodowe w administracji publicznej- dodatkowo punktowane ,
c) ogólna  znajomość  przepisów:  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  kodeksu

postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy
o  dostępie  do  informacji  publicznej,  ustawy  o  pracownikach  samorządowych,
ustawy o drogach publicznych, prawo budowlane- podstawowe zasady, Prawo
zamówień publicznych, zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;

d) znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy i statutu Gminy,
e) umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań i radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach, 
f) samodzielność w podejmowaniu decyzji,
g) umiejętność organizacji własnej pracy i umiejętność pracy w zespole,
h) odpowiedzialność, opanowanie i wysoka kultura osobista,
i) dyspozycyjność i chęć poszerzania wiedzy,
j) obsługa programów komputerowych, urządzeń biurowych i Internetu;
k) prawo jazdy kat. B

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem dróg 
oraz chodników, w tym również w oparciu o środki pochodzące z zewnątrz.

2. Organizowanie akcji odśnieżania i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg.



3. Nadzór na wykorzystaniem dróg, w tym przygotowywanie zezwoleń na 
ustawienie w pasie jezdni, pobocza lub chodnika wszelkiego rodzaju 
obiektów, tablic reklamowych, itp.

4. Przygotowywanie zezwoleń na organizację imprez na drogach.

5. Prowadzenie ewidencji dróg.

6. Ubezpieczenie od szkód z tytułu zarządzania drogami.

7. Współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

8. Prowadzenie spraw rowów przydrożnych i mostów.

9. Prowadzenie spraw w zakresie budowy i utrzymania wiat przystankowych.

10. Objecie wzmożonym nadzorem w terenie prac określonych w punktach 1,2 i 7
zakresu czynności.

11. Nadzór i koordynacja prac wykonywanych przez pracowników 
interwencyjnych, publicznych i osoby realizujące nieodpłatnie kontrolowaną 
pracę na cele społeczne - dotyczy prac na drogach, chodnikach, rowach i 
przystankach autobusowych.

12. Organizowanie publicznego transportu drogowego.

13. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów 
osób w krajowym transporcie drogowym.

14. Prowadzenie  spraw  w  zakresie:  elektryfikacji,  w  tym  w  szczególności
remontów  i  modernizacji  oświetlenia  ulicznego,  gazownictwa,
telekomunikacji i łączności.

15. Prowadzenie  ewidencji  obiektów  i  urządzeń  infrastruktury  technicznej  w
zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) forma zatrudnienia: umowa o pracę;
b) wymiar zatrudnienia: 1/1 etatu;
c) termin zatrudnienia: grudzień/styczeń 2020/2021;
d) wynagrodzenie – zgodnie z  przepisami szczególnymi;
e) praca w przeważającej części biurowa, (z obsługą komputera powyżej 4 godzin 
dziennie) oraz wymagająca obecności w terenie (wizje, nadzory, koordynacja prac)
f) miejsce pracy:  piętrowy budynek Urzędu Gminy w Kawęczynie (brak windy) oraz 
teren Gminy Kawęczyn.

5. Wskaźniki zatrudnienia:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób  niepełnosprawnych  w  jednostce,  w  rozumieniu  przepisów  o  rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił ponad
6%.



6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae;
c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

(do pobrania na stronie);
d) kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż  (świadectwa pracy, w 

przypadku pozostawania w zatrudnieniu-zaświadczenie od  aktualnego 
pracodawcy o trwającym zatrudnieniu i zajmowanym stanowisku, inne 
dokumenty);

e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
f) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

wymagane do wykonywania oferowanej pracy, referencje, zaświadczenia itp.;
g)  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na 

oferowanym  stanowisku pracy;
h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z 

pełni praw publicznych;
j) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii ,
k) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie, że 

osoba ubiegająca się o stanowisko jest obywatelem Unii Europejskiej, bądź 
obywatelem innych państw, któremu na podstawie umów 
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo 
do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli 
posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym 
w przepisach o służbie cywilnej;

l) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Wójta Gminy w 
Kawęczynie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 
1781), ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 
2019 poz. 1282) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 20016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO)”.

            Dokumenty należy czytelnie podpisać a kserokopie składanych 
dokumentów  poświadczyć osobiście (własnoręcznym podpisem) za zgodność z 
oryginałem.

           W trakcie rekrutacji Komisja może poprosić o okazanie oryginałów  
złożonych dokumentów.

7. Miejsce i termin składania ofert:
Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  należy  składać  osobiście  w  siedzibie  Urzędu
Gminy  w Kawęczynie w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem: „Dotyczy naboru
na stanowisko urzędnicze:  na stanowisko ds.  drogownictwa i infrastruktury
technicznej”   w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia 11grudnia  2020  r.  do
godziny 14:00.



8. Postanowienia końcowe.

1) Aplikacje,  które  wpłyną  do  Urzędu Gminy  po wyżej  określonym terminie,  nie
będą rozpatrywane;

2) Kandydaci,  którzy  spełnią  wymagania  formalne  będą  poddani  rozmowie
kwalifikacyjnej, o której terminie zostaną powiadomieni telefonicznie.

3) Informacja  o  wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej (www.kaweczyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Kawęczynie.

4) Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do
dalszego  etapu-  rozmowy  kwalifikacyjnej  i  zostały  umieszczone  w  protokole-
przechowywane  będą przez  okres  2  lat  a  następnie  przekazane  do  archiwum
zakładowego.

5) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób- będą odsyłane lub mogą być odebrane
osobiście w terminie 10 dni od ogłoszenia o wynikach naboru na BIP-ie.

                                    

      9. Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji
jest  Urząd  Gminy  w  Kawęczynie  z  siedzibą:  Kawęczyn  48,  62-704  Kawęczyn,
reprezentowany przez Wójta Gminy jako pracodawcę.  

2. Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych Panem
Arturem Majewskim tel.: 63 288 59 23 lub pod adresem e-mail: iod@kaweczyn.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania :
1) Pani/Pana  dane  osobowe  w  zakresie  wskazanym  w  przepisach  prawa

pracy  będą  przetwarzane  w  celu  przeprowadzenia  obecnego
postępowania rekrutacyjnego  (art.  6 ust.  1  lit.  b  RODO),  natomiast  inne
dane,  w tym dane do kontaktu,  na podstawie zgody  (art.  6 ust.  1 lit.  a
RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

2) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1
RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust.
2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3)  Podstawą przetwarzania są przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy
oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji
w sprawach związanych ze  stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia
akt osobowych pracownika. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

a) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kawęczynie ( w tym:
osoby  upoważnione  przez  Administratora  Pani/Pana  danych  osobowych  do
przetwarzania danych, w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
oraz podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia);

b) instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne
przepisy prawa;

http://www.kaweczyn.pl/
mailto:iod@kaweczyn.pl


5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej
organizacji międzynarodowej;

6. Okres przechowywania danych 

1) Pani/Pana  dane  zgromadzone  w  obecnym  procesie  rekrutacyjnym  będą
przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 

2) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  zgodnie  z  ustawowym
obowiązkiem  przechowywania  dokumentacji  –  obowiązującym  Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych;

7. Prawa osób, których dane dotyczą 
Ma Pani/Pan prawo do: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
      2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
4) prawo do usunięcia danych osobowych; 
5)  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezes  UODO  (na  adres  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

8. Informacja o wymogu podania danych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221
Kodeksu pracy jest niezbędne,  aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

9. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  sposób  częściowo
zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania.

  Kawęczyn, dnia 01.12.2020r.

Wójt Gminy Kawęczyn

                                                                                                          /-/ Jan Nowak
                                     


