
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie  art. 11 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U z 2018r.poz.1260 z póżn. zm) ogłasza konkurs na 

stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy w Sztutowie 

ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo. 

I. NIEZBĘDNE WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA STANOWISKO : 

 

1. posiada obywatelstwo polskie, 

2. posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

3. cieszy się nienaganną opinią,  

4. nie był/a skazany/a wyrokiem sądu za ściganie z oskarżenia publicznego i umyślnie 

popełnione przestępstwo lub przestępstwa skarbowe, 

5. wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe, 

6. posiada wiedzę w zakresie przepisów :  Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa 
o pracownikach samorządowych, Ustawa o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, Ustawa Prawo wodne, Ustawa o sporcie, Ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, Ustawa Kodeks cywilny, Ustawa Kodeks postępowania 
administracyjnego, Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych. 

 

II.WYMAGANIA DODATKOWE : 

 

1. preferowane doświadczenie : praca w jednostkach samorządu terytorialnego ,  

2. umiejętność pracy  w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania 

kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem , 

3. kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji 

powierzonych zadań, dyspozycyjność. 

 

III.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU: 

 

1. Nadzorowanie prawidłowego wykorzystania środków budżetowych w zakresie 
      sportu, kultury, turystyki i promocji. 
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, oświaty, sportu 
      i ekologii. 
3. Czuwanie nad prawidłową realizacją uchwał w działaniu kultury, sportu, turystyki  
      i promocji. 
4. Opracowywanie okresowych zbiorczych analiz i danych statystycznych na potrzeby GUS. 
5.  Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działalności związanej 
    z  upowszechnianiem kultury i sztuki oraz kultury fizycznej, turystyki i promocji. 
6.  Organizowanie imprez kulturalnych, uroczystości, obchodów. 
7.  Planowanie oraz realizacja zadań z zakresu promocji gminy,  a w szczególności 
a)   wydawanie folderów i innych wydawnictw, 
b) przygotowywanie materiałów i udział w targach turystycznych  i wystawach  
    gospodarczych, 
c)  bieżąca aktualizacja informacji o gminie na stronie internetowej Gminy oraz na Facebooku 
8.  Prowadzenie spraw z zakresu turystyki, a w szczególności : 



a) prowadzenia i organizacji kąpielisk morskich oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli   
     w  Gminie Sztutowo 
b) ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi wynajmu kwater, 
c)  opłat przystaniowych i pasażerskich 
d) zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i osobom  przebywającym  czasowo 
     na terenie gminy, 
e) organizacji informacji turystycznej, 
f) wspierania działalności w zakresie kultury. 
9. Prowadzenie spraw z zakresu sportu. 
10. Współpraca  z pracownikami świetlic gminnych.   
11.Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia – realizacja programów, prowadzenie 
dokumentacji, statystyki, nadzór nad ośrodkami zdrowia działającymi na terenie gminy 
Sztutowo.  
12.Prowadzenie spraw w zakresie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Sztutowo. 
13. Prowadzenie spraw związanych z obchodami Dnia Rybaka oraz innymi  imprezami  i 
uroczystościami organizowanymi przez gminę. 
 14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej związków i organizacji, których Gmina Sztutowo 
jest członkiem.  
 15. Dbanie o estetykę terenów zielonych w gminie .  
16. Prowadzenie spraw związanych z techniczną obsługą zebrań wiejskich w Kobylej Kępie 
oraz współpraca w tym zakresie z sołtysem wsi.  
 17. Poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przedłożonych przez strony 

na potrzeby prowadzonych postępowań.  

18  Realizacja ustawy  Prawo Zamówień Publicznych oraz ścisła współpraca w tym  

        zakresie z pracownikiem ds. zamówień publicznych. 

 19. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

IV. INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU  

 

1. Sposób zatrudnienia i wymiar etatu – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w 

wymiarze 1 etatu. 

2. Miejsce pracy : Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55 , 82-110 Sztutowo. 

3. Stanowisko pracy: Praca odbywa się w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu 

zamkniętym przy sztucznym oświetleniu i naturalnym w pozycji siedzącej. W pracy 

pracownik posługuje się komputerem, drukarką, kserokopiarką, faksem. Praca 

odbywa się również w terenie w różnych warunkach atmosferycznych. 

4. Planowany termin zatrudnienia – 01 września 2020 r. 

5. Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r, 

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( t.j. Dz.U,. z 2018r.poz.936 z 

późn. zmianami). 

 

 

V WYMAGANE DOKUMENTY 

 

a) list motywacyjny podpisany przez kandydata, 

b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany przez 

kandydata, 



c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia 

i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność 

z oryginałem), 

d) kserokopie świadectw  (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 

lub zaświadczenia o pozostawianiu w stosunku pracy i jej wymiarze, wraz ze 

wskazaniem stanowiska, 

e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

g) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania 

pracy na w/w stanowisku, 

h) kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

i)     ksero dowodu osobistego, 

j)     oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych 95/46 WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w celach 

przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze. 

 

Wymagane dokumenty należy opatrzyć czytelnym podpisem kandydata z wyjątkiem 

kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje  zawodowe 

i umiejętności, dotychczasowe zatrudnienie (świadectwa pracy). 

 

VI. INFORMACJE DODATKOWE 

 

a) datą upublicznienia ogłoszenia o konkursie wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie , w rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych  

jest niższy niż  6 %. 

b) Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień wynikających z art.13 a ust.2 

ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz 

z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

 

List motywacyjny oraz CV należy opatrzyć klauzulą : 

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko 

urzędnicze ds. komunikacji społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 95/46 WE 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenie dyrektywy 95/46WE (Dz.U.UE.L.2016.119.s 1) o pracownikach 

samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. ( Dz.U.z 2019r. poz.1282 z póżn.zm). 

Administratorem  danych osobowych jest Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 

82-110 Sztutowo. 



Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych 95/46 WE ( Dz.U.UE.L.2016.119.1 i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46WE 

(Dz.U.UE.L.2016.119.s 1) osobie , której dane dotyczą przysługuje prawo do: 

- żądania dostępu do swoich  danych osobowych, 

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu, 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa . 

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Sztutowie , ul. Gdańska  

55, 82-110 Sztutowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko 

urzędnicze ds. komunikacji społecznej ” w terminie do dnia  14 sierpnia 2020 r. 

do godz. 13.00. 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

VII.POSTĘPOWANIE KONKURSU  

Postępowanie związane z konkursem przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana 

Zarządzeniem Wójta Gminy Sztutowo. Konkurs przeprowadzi się w dwóch etapach, 

na które składają się: 

1. Wstępna analiza dokumentów i ustalenie liczby kandydatów , którzy spełniają 

wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Oferty niekompletne 

i niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną 

odrzucone. 

2. Postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów – rozmowa 

kwalifikacyjna. 

3. Niezwłocznie po przeprowadzonym konkursie informacja o wyniku konkursu 

zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie oraz 

w Biuletynie Informacji  Publicznej. 

4. W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed 

podjęciem pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o 

niefigurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego .   

 

Sztutowo, dnia 2020.07.28    Wójt Gminy 

Robert Zieliński 


