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BurmistrzMiastaiGminyDebrzno

ZatrudnipracownikanaumowenaczasokreSiony（zaslepstwo）naslanowisko

Z－eaKicrownikaUSC

1・OsobaubiegaJaCaS－eOZatrudnieniemusispelniaCnast帥uJaeeWymaganianiczbcdncdo

ZatrudnicnianadanymstanolVisku：

a）obywatelsIwopoIskie．

b）niebylaskazanapraWOmOCnymWyrOkiemSadLIZaumySlneprzesl印StWOSciganezoskarZenia

Pu帥cznegoIubumV引neprzeslepsIwoskarbowe．

C）posiada：

－d〉Plom uk0－1czenia wyZszych stL一didw prawniczychlub adminislracyI－lyCilPOtWierdzajacy

LIZySkanietytuhzawodoWegOmagistraIub．

－dypIolnPOtWierdzaiacyukohczeniewyzszychstudidwpraWlliczycIliubadministrac〉岬yCIIZa

gramcauznanywRzeczpospoIitdPoIsk雨ilaPOdstaWieart・191ausl・iustawyzdnia271ipca

2005r・PrawooszkoinictWielVyZSZym（Dz・LJ・Z2016r・POZ．1842）、albodypIom ukoIIczetlia

StudidlVlVyZSZyChzagramCa uZnanyZardWnOWaZnyzpoiskimdypiomem potwierdzaiacyin

uzyskanie ty山し一ZaWOdoWegO…ag－Slra na podstaWie umoW miedzynarodowgIub W drodze

nostryfikacjiiub，

－dypIom potwierdzajacy uzyskanielytulL一ZaWOdoWegO maglStrai SwiadeclWO ukohczeilia

Studi（iwpodyplon10WyChWZakresieadministraql．

d）posiadapelnazdoiI10需doczynnoSciprawnycllikorzystaniczpelnipraWPublicznych．

e）posiadalacznieconaimnidtrzyIelIlistazpracynastanowiskacl＝rZedtlicz〉′ChwLIrZedaclliub

WSamOrZadoWyChjednostkachorganizacyInyCh、WSJuZbiecy、VilnqI言VurZedacllPanStWOWyCh

lubwsluZbiezagranicznq、Z、男南tkiemstanoWiskpomocniczychiobslugl

Ocieszysienieposzlakowanaop面3．

g）posiadastanzdrowiapozwalajacynazatmdnieniemaokreSlonymstanoIViskLl．

2．Wymagania dodatkowc zw均ZanC∴∴z∴∴Zatrudnicniem na stanolVisku，na kttire

przcprOWadzanyjcstnabdr：

a）ogdlnaznaiomoSCzagadniehzWiazaIlyChzadministra（涼SamOrZadoW3－

b）znajomoSCobslugikoinPLIlera．

C）podstawowaznajomOSCprZepiSOWuSlaW：

－PrawooaktacllStanuCyWilnego，

－Kodeksrodzi…yIOPiekuiiczy、

－OZmianieimioninazIVisk、

－OeWidenqIiludno訪日doWOdacIIOSObistycl1，

－Kodekscywilny．

－KodeksposlepowaniaadministracMneg0．

－0SamOrZadzicgminilyIn，

－OpI’aWiezamdwieilpLIbIicznyCh．

d）odpomoSCnastres，

e）mniQjetnoSCwystqpichpublicznycIl．



f）komunikayWnOSCilat一VO蛮przekazywaniainfbmadi．

g）umi壷tnoSCsamodzieinqiorganizadipracy．dyspozyc〉jnoSC．odpo、ViedzialnoSC．d。kladn。SC．

kreaty一VnOSe・OPeratyWnOSC・SamOdzieinoS〔wpodejmo、Vaniudecy坤uPrZgmOSCizyczliwoSC

Wkontaktachzobywatelalni．

3・Zakrespodstawowychzadahnaw／lVSlanowisku：

1）rdestraqiaurodze五・ma12el諭stw・ZgOnd、ViimyCh zdarzeh m萌cych wply↓VnaStan。Sdb

CyWilnych．

2）spoI・Zadzanieaktdwsta－luCyWiheg。iprowadzenieksiags－a－luCyWilnego・aktzbioro、VyClldo

ksiag言Vydawanieodpisかvzaklstanucywilncgo，

3）wydawaniezaSwiadczehokreSIonyciluS－a、Va－Prawooaktachstanucywilnego．

4）rozstrzyganiewdrodzedecyzjiadministracyinejzagadnieniadotyczacegozmianyi－Tlienia

inazwiska・uStalenialubpisowniorazprzekazywaniawlaSciwy一mjednostkomzgJoszeh、Vt〉′nl

zakresie．

5）dokonywaniecz）mnOScimaterialn0－1cchnicznychzzakresurqiestraqiistanucywilnego，

6）prz〉jmowanie oSwiadczeh o uznaniu dziecka、nadaniu dziecku naz、Viska一m詑a matkii

OSwiadczeilopowrociedonazwiskanoszonegoprzedrozWOdem．

7）realizacjazadal十wynikaiacychzustawyozmianienazwisk．

8）SporzadzanieWnioskdWOnadaniemcdalizadlugoletniepozycieinaJZehskie1

9）SprawowanienadzoruwzakresiegospodarowaniaSrodkainipLIbliczn）′nli．

10）prowadzeniesprawokreSlonycilWし一Stawacl10aktachstanucywilnego．KodeksuRodzinnego

iOpiekuhczegooraz Konkordatupl、dpisanegopomiedzyStoiicaApostoIskaaRzeczpospolita

PoIska．

11）dokollyWatlietranskrypqiiaktdw slanu cywilnego dlazdarzeh．kldl・emialy mlqISCe POZa

gt“anicamiPoIski

12）podejmowaniedecy乙iiwsprawachdotyczacychLIZupelnienia．OdtworzelliaiLIbsprostoWania

bieddwpISarSkiehWaktachstanLICyWiineg0、

13）prowadzeniei zaJatwianie korcspondetlqii z poiskimi pIacdwkami dypIomatycznymi

ZWiaZanqZWydawanienlZaSWiadczeniaiubodpisustanucywilnego．

14）przyjmowanieoiwiadczehowstapleniuWZWiazekmaIZehskjzgodniezprzepISamiKodeksu

RodzinnegoiOpiekLIhczego・ProWadzeniedokume－1‘aqlZZakresumalzehstWkonkordatoWyCh．

15）przMmOWanieirozpatrywanieskarglWnioskdwwnoszonychprzezkIientdwUrzedu．

16）zapewnienie spi”aWnegO fJnkqionowania komdrki organizacyinqi poprzez planowanie．

podzialpracyorazbiezacy－ladzdrnadpracapodieglychpracoWnikdw、

17）zapeWnienie przygotowania dallyChiinfbrma函niezbednych do sporzadzania prqieklu

budZetu oraz spraWOZdallia z wykonania budZetu・W Zakresie zadah wykonyWailyCh przez

kieroWanakomdrkeorganizacyIna、

18）nadzdrnadterminowymopracowywaniemokresowychanaliz．infbmaqiiisprawozdahdia

POtrZeborgandwGminy、kierownictwaUrzedLIOraZGldwnegoUrzeduStalystyczllegO．

19）nadzdl・nadI，J・ZeSt一・Zeganiem zaplSdw ustawy prawo zamdwieilpublieznychiodreb一↑egO

ZarZadzenia BL一I・mislrZa prZy dokon〉′Waniu zakupdw・dostawiuslug zWiaZa－lyCllZ realizaqIa

Zadahwprowadzon〉mreferacie，

20）wykonywanienapoiecenieBumistrzaiubSekrelarzainnychzadahwsprawachnieo鴫tycil

Zakresem dzialania・do∴kldr〉′Cil PraCO、…ik ma kWai臨時eiLIb predyspozyqe doich

Wykonywania．



4・Warunkipracy：

一mlgSCepraCy－SiedzibaUrzeduMiastaiGminyDcbrznoul・Traugutla2，77－310Debrzno，

－WymiarCZaSuPraCy－PeIenetat．

－Zatmdnienie na podstawie umowy o prac9－na CZaS Okre的ny－do czasL一POWrOtu

ZaStePOWanegOpraCOIVnika，

－WynagrOdzeniemiesleCZneZgOdniezrozporzadze－liemRadyMinistrd、VZd－lia15maia2018r．，

WSpraWiewynagradzaniapracownikdwsamorzadowych（Dz・LJ・Z2018r・，pOZ．936）．

5・Wymagancdokumenty：

－WJasnoreCZniepodpisa－lyiislmotywac）岬y、

－CVzinfbmaqamiowyksztaiceniuiopISemdolychczasowegoprzebiegupracyza一VOdowg、

－kwestionariuszosoboWydlaosobyubiegaIaCgS－eOZatrudnienie．

－kserokopiedokumentdwpotwiel“dz年iacycIIWymagaileWykszlalcenieidodalko、Vek、Va間kaqie，

－kserokopiedokumentdwpotwierdzqiacych stazpracy．

－WJasnorecznie podpisane oSwiadczenie o peind zdolnoSci do czynnoSci praWnyCI10raZ

korzystaniL一ZPelilipraWPLIbIicznych、

－pOdpisane oSwiadczenie kandydala o niekaraInoSci za umySlne przcstepstwa Scigalle Z

OSkarzenia pubiicz－legOIub umySlne przestepstwo skarbowe（OSOba wybrana do zatrudnienia

bedziezobowIaZanado przedstaWie－liaoryg…aluaktuaInego・＝・ZapytaniaoLIdzieieniLIinlbrmaq1

00SObie、‘zKrajowegoRqiestruKarnego）．

－WlasnoreczniepodpisaneoSwiadczenieozapoznaniusie．zKLALIZLルAINFORMACYJNAo

PrZetWarZaniudanychosobowychnapotrzebywery皿aqiiZgloszeilkandydatdWnaStanOIVisko

LIrZedniczewUrzedzieMiastaiGmiIlyDebrzI10．

6．MicjsceiterminskIadaniadokumentew；

Zgloszenia ka－ldydaci powinni skねdae W Zamknietych kopenacII Z pOdanym dopiskiem：

・・Zatmdnienie nastanowiskuZ－Ca KieroWnika USC w Urzedzie MiaslaiGminy DebrznoM w

leminiedodnia12、VrZeSnia2018rokLIdogodzi－lyi5：00WSekretariacieUrzeduMiastaiGminv

Debrzno，POk命nr12、ui．Traugutta2．77－310Debrzno．

Ofれy・ktdreWpJynqdo Urzedu niekompIetneiubpoWyZg Wymielli0－1ymlerminie nie beda

rOZPalrylVane・W przypadkLIdokLtmentdw zbZonych za po計ednictwem poczl〉′decydtLie data

WPlyVudokmnenldwdoUrzedLIMiastaiGminyDebrzno．

生血



KLAUZULAINFORMACYJNA

OprZetWarZaniudanychosobowychnapotrzcbywelT′nkacjizgIoszehkandydatdwna

StanOWiskourzcdniczeWUrzcdzicMiastaiGminyDebrzno

Daneosobowenapodzeby、Very欣aciiZgloszeIlkandydatdwnastanow－Skourzednicze、∨LIrzedzie Miasta

－GmlnyDebrznosaprzet、VarZaneZgOdniezprzepisal一一irozporz的zeniaParla・一lentuEur0匹jskiegoiRady（UE）

2016／679zdnia27kwielnia2016r wspra、Vieochronyosdbfizycznych、VZ、Viazkuzprzet一VarZaniemdanych

OSObowγChl、VSpra、YicswobodnegoprzepかVutakichdanycllOraZuCl－yieniadyrekly、Vy95H6／WE（RODO）．

WzWiazkuzreaiizac．1年V／WrOZPOrZadzeniainlbrmuemy，Ze：

1．ADMINISTRATORDANYCIl OSOBOWYCH

Adnmnistratoremi｝a…／Panadanychosobo、Vyeh、ieStBumlistrzM，aStaiG…inyDebrznozsiedzibaWDebrznle．

ul．Traugutta2．

2．1NSPEKTOROCIIRONYDANYCII

WspraWaCllZWlaZanyChzocilrOnadanyehosoboWyChprzet、VarZanyCl‥VUrzedzieMiastaiGminyDebrzno

mOZe Sie Pa…／Pan kontaktO、Va〔Zinspektorem ochrony danych osobo、VyCh、V naStepuaCy sposdb‥droga

eleklrOniczna：blP母debrznop1

3．PODSTAWAPRAWNAICELEPRZETWARZANIADANYCITOSOBOWYCli

Artyku122iKodeksupracyorazan・13ustaWyZdnia2川stopada2008r・OPraCO、…ikachsam0rZadoWyChwzW．

zart．6ust．1111．C RODO．

4．0KRESPRZECHOWYWANIADANYCHOSOBOWCll

CzasniezbednydoprzepI’0、VadzeniaWerVmaC．ilZgloszellkandydatdwnaslanoWiSkaurzedniczelV Urzedzie

MiastalGminyDebrzno（ZgOdnleZ ulnieszczony…OgIoszeniem）・Oferly kandydatdW nieprz）腔tyChlVtOku

postepoIVamaOdsylanebedaoferentomnaadresWSkazanyWCVzgodniezobowiazLUaCyIllpralVein．

5．PRAWAOSeB，KTORYCIIDANEDOTYCZA

W zWiaZku z przetWarZanieln Pa…／Pana danyci10SOboWyCil prZySIugLIie Pani／Panu praWO Zadania od

administratora danych doslepu do dan〉′ehllCh sprostoWa…a・uSumeC－aiub ograniczenia przetWarZania、

Yniesieniasprzeci、Vu、、′ObecprzetWarZaniatyclldanych・alakzepra、VOdoprze…eSieniadanych・

ZadanielVteJSpraWiemoznaprzcslaCnaadreskontak（0WyadnlinistratOradanycll，POdanylVpk11．

6．PRAWODOCOFNIECIAZGODY．

JezeiiprzetwarzaniedanychosoboWyCI10dbyWaSIe－1apOdstaWiezgody．mapan／PanipraWOdojqICOhieclalV

dowolnynl m0menCle Wycofhnie zgody nieIlla WPlyWu na ZgOdnoSc przetWarZania．kt（汁ego dokonano na

POdstaWleZgOdyprzedJdco師eciem

7．PRAWOWNIESIENIASKARGI DOORGANU NADZORCZEGO．

GdyprzetWarZaIlie Pani／PanadanychosoboWyChnaruszaprzepISyOOChroniedan〉′Chosobo、VyCh．przySIugLP

Pani／Panu prawodo、V…eSienia skargidoorga…nadzorczegoiktdrymJeSt Prezes UrzeduOcl一rOny Danych

Osobowych

8．1NNEINFORMACJE

KaZdykand、datubie的aCySleOZatrudnieniena討anow－SkourzednlCZeWUrzedzieMlaStalGIllinyDebrzno

pod劉eSll′qiedanedobroWOInle・Bezpoda，1iaWymaganyChda－lyChosoboWyCllprZePISam praWa niebedzie

1110ZIiWy udzial W Wery爪acJi kandydatdw na s－anoWISko・Podane dane me beda podstaWa do

ZaulonlatyZOIVanegOPOde．ImOWanladecy乙川niebedatezpromoWane

Debrzno、dnia ZapoznaIelllS一号ZkIauzuiainfbrImC〉Jna：


