
 

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GNIEŹNIE 

Załącznik nr 4  

do procedury naboru kandydatów 

na wolne stanowisko urzędnicze 

w GCUW w Gnieźnie 

 

 

OGŁOSZENIE  

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie ogłasza nabór na 

wolne stanowisko urzędnicze 

w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie,  

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno 

 

1. Stanowisko pracy 

I n s p e k t o r  d s.   a d m i n i s t r a c y j n y c h     

 

 

2. Wymagania niezbędne 

 a) 
Spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902), 

 b) wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub administracyjne, 

 c) udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku administracyjnym, 

 d) 

znajomość obowiązujących aktów prawnych: 

- ustawy o systemie oświaty, 

- ustawy Karta Nauczyciela, 

- ustawy Kodeks pracy, 

- ustawy o pracownikach samorządowych, 

- ustawy o samorządzie gminnym, 

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 

- ustawy Prawo oświatowe 

- ustawy „Ustawa wprowadzająca ustawę prawo oświatowe” 

 e) Biegła znajomość zagadnień i programów związanych z prowadzeniem zakładowego działu kadr 

 f) biegła znajomość obsługi komputera (zaawansowany poziom obsługi pakietu MS Office) 

 
3. Wymagania dodatkowe 

 a) prawo jazdy 

 b) znajomość języka obcego 

 c) umiejętność redagowania pism urzędowych 

 d) umiejętność obsługi programu SIO 

 e) 

Umiejętność stosowania w praktyce zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 



4. Pożądane cechy osobowości 

 a) umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy, 

 b) sumienność, rzetelność, otwartość, kreatywność, samodzielność, 

 c) gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji, 

 d) umiejętności analityczne, 

 e) wysoka kultura osobista i odporność na stres. 

 f) łatwość nawiązywania kontaktów z interesantami 
 

 

 

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

 a) Prowadzenie rejestrów pism i korespondencji, przygotowywanie pism oraz ich wysyłka, 

 b) prowadzenie spraw związanych z systemem informacji oświatowej, 

 c) 
prowadzenie spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursów na stanowiska 

dyrektorów szkół gminnych, 

 d) 
prowadzenie spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem  postępowań na stopnie awansu 

zawodowego nauczycieli, 

 e) 
prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych szkół 

Gminy Gniezno, 

 f) 
prowadzenie wszelkich spraw związanych z problematyką realizacji obowiązku nauki  

i obowiązku szkolnego, 

 g) 
prowadzenie spraw związanych z zakupem i dystrybucją biletów dla uczniów z terenu gminy, 

dojeżdżających do szkół, 

 h) 
prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów do szkół ze szczególnym uwzględnieniem 

dowozu uczniów niepełnosprawnych, 

 i) 
prowadzenie wszelkich spraw związanych ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego 

ponoszonych przez gm. Gniezno za dzieci zamieszkałe poza terenem gm. Gniezno, 

 j) 
prowadzenie wszelkich spraw związanych z dotacjami rządowymi: składanie zapotrzebowania na 

dotację, aktualizacje, rozliczenie dotacji, 

 k) 
prowadzenie teczek osobowych pracowników GCUW i pracowników placówek oświatowych z 

terenu gminy, oraz wszelkich spraw z tym związanych, 

 l) 
prowadzenie wszelkich spraw administracyjnych związanych z problematyką przejść pracowników 

na rentę i emeryturę, 

 ł) 
prowadzenie wszelkich spraw związanych z problematyką BHP w GCUW i placówkach 

oświatowych Gminy Gniezno, 

 m) prowadzenie wszelkich spraw administracyjnych związanych z urlopami zdrowotnymi nauczycieli, 

 n) 
prowadzenie wszelkich spraw związanych ze stypendiami przyznawanymi przez Wójta Gminy 

Gniezno i wypłacanymi przez Gminę Gniezno, 

 o) 

prowadzenie wszelkich spraw  związanych z przygotowaniem  i przeprowadzaniem obchodów Dnia 

Nauczyciela i innych uroczystości organizowanych dla pracowników szkół i placówek oświatowych 

Gminy Gniezno, 

 p) 
prowadzenie wszelkich spraw związanych z archiwizacją dokumentów oraz opieka nad archiwum 

GCUW. 

 q) pełna obsługa administracyjno-kancelaryjna GCUW 

 
6. Warunki pracy na stanowisku 

 - Wymiar czasu pracy – pełen etat, 

 - 
stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze w budynku Urzędu Gminy Gniezno, budynek nie 

jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu, 



 - 
Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu 

pracy, 

 - 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,  

po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę; wynagrodzenie zgodne  

z Rozporządzeniem RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, 

 - przewidywany termin zatrudnienia wrzesień 2017r. 

 

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 

Usług Wspólnych w Gnieźnie,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych, przekroczył 6%. W związku z powyższym nie ma zastosowania zasada pierwszeństwa w zatrudnieniu na 

stanowisku urzędniczym określona w art. 1artust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. 

  

 

7. Wymagane dokumenty 

 a) Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 

 b) list motywacyjny z uzasadnieniem powodu ubiegania się o stanowisko, 

 c) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem), 

 d) 
kserokopie świadectw pracy  lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia na 

podobnym stanowisku, 

 e) 
Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o 

stanie odbytych studiów) 

 f) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 

 g) 

oświadczenie kandydata o: 

- pełnej zdolności do czynności prawnych, 

- korzystaniu z pełni praw publicznych, 

- że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Ww. oświadczenia powinny zawierać  klauzulę  wynikającą z art. 233 k.k. 

 

(kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć 

zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK  - na własny koszt oraz zaświadczenie o stanie zdrowia 

od lekarza medycyny pracy). 

 

 

8. Uwagi końcowe: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach) należy składać osobiście w Gminnym 

Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie, al. Reymonta 9-11, pok. 10 (parter) lub pocztą na adres Gminnego 

Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, al. Reymonta 9-11 (decyduje data stempla 

pocztowego) w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 r. z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na 

stanowisko inspektora ds. administracyjnych”. 

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie po upływie wyżej określonego 

terminu nie będą rozpatrywane. 

Nie później niż na cztery dni po upływie składania dokumentów, w BIP zostanie upowszechniona lista 

kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne. 

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

(http://www.urzadgminy.gniezno.pl/bip.html/ oraz na tablicach informacyjnych. Szczegółowe zasady naboru 

pracowników na stanowiska urzędnicze określa „Procedura naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w 

Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie” zamieszczona na stronie internetowej BIP 

(http://www.urzadgminy.gniezno.pl/bip.html) 

Kandydat może się zapoznać z ww. procedurą w siedzibie Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie, 

al. Reymonta 9-11, pok. 10 (parter). 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o 

pracę: (pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, po tym okresie możliwe jest zawarcie 

kolejnej umowy o pracę*). 



Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego 

przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz.922) oraz ustawą z 

dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz.902)”. 

 

*- W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku 

urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas 

określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

 

 

 

 

 

Data:    08.VIII.2017         

 

 

                                                                                                     
 

Dyrektor Gminnego centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


