
Załącznik Nr 3 

do Regulaminu naboru pracowników  

na wolne stanowiska urzędnicze  

 

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY  
 

1. Wójt Gminy Komprachcice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie 

Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice:  

 

           inspektor ds. informatyki     (3/5 etatu) 
                                  ( nazwa stanowiska na które ogłasza się nabór )  

 

2. Wymagania niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie; 

2) wykształcenie wyższe, preferowane informatyczne; 

3) staż pracy: minimum 2 lata na stanowiskach związanych z obsługą sieci informatycznej, 

minimum 2 lata na stanowiskach związanych z obsługą programów użytkowych; 

4) doświadczenie w pracy o podobnym charakterze w samorządzie gminy lub powiatu, 

bądź w samorządowych jednostkach organizacyjnych; 

5) doświadczenie w sprawowaniu opieki nad systemem informatycznym, w pełnieniu 

funkcji administratora systemu informatycznego; 

6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; 

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku. 

 

3. Wymagania dodatkowe: 

1) umiejętność obsługi i serwisowania systemu operacyjnego: 

 Windows 7, 8, 10, 

 Windows Server 2003, 2008, 2010, 2014, 

 LinuX Red Hat, Ubuntu 

2) umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi poczty elektronicznej, obsługi stron 

internetowych (znajomość obsługi ePuap, ESP, XML), edytora tekstu Word, arkusza 

kalkulacyjnego Excel, programu PowerPoint, posługiwanie się Internetem, obsługa 

programów do obsługi zadań własnych i zleconych Urzędowi; 

3) umiejętność administrowania siecią; 

4) znajomość ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy  

o rachunkowości budżetowej, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach 

osobistych, ustawy o aktach stanu cywilnego. 

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) Zadania główne: 

 obsługa i administrowanie siecią komputerową w Urzędzie, 

 archiwizacja danych aplikacji bazodanowych i komputerów lokalnych, prowadzenie 

pełnej dokumentacji w tym zakresie oraz prowadzenie zbiorów nośników 

elektronicznych, 

 analiza zmian, dostosowywanie systemów komputerowych w działalności Urzędu  

z zakresu informatyzacji do wymagań określonych w przepisach prawa, 

 instalacja oprogramowania komputerowego i instalacja aktualizacji oprogramowania na 

stanowiskach komputerowych, 

 opracowywanie projektów i wdrażanie regulaminów, zabezpieczenie danych 

komputerowych i ochrona sieci teleinformatycznych, 



 sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwe 

zabezpieczenie danych gromadzonych w Urzędzie przed utratą i dostępem osób 

nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa, itp.), 

 bieżąca analiza funkcjonowania sieci komputerowej i jej sprawności w stosunku do 

zakresu zadań Urzędu, 

 wykonywanie kopii bezpieczeństwa programów komputerowych i systematyczne 

odtwarzanie kopii celem weryfikacji poprawności jej utworzenia, 

 prowadzenie spraw związanych z naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi 

sprzętu komputerowego, bieżąca konserwacja i czyszczenie komputerów, wycofywanie 

z użytku sprzętu komputerowego zużytego i wnioskowanie do Wójta o jego likwidację, 

 prowadzenie ewidencji i gospodarki sprzętem informatycznym oraz oprogramowaniem 

w Urzędzie, 

 opracowywanie, aktualizacja oraz wdrażanie postanowień planu ciągłości działania 

Urzędu w zakresie zapewnienia sprzętu komputerowego, dostępu do sieci 

teleinformatycznej, 

 prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem nieprzerwanej łączności 

teleinformatycznej z jednostkami zewnętrznymi i klientami Urzędu, świadczonych 

przez usługodawców, analiza ofert usługodawców i zlecanie wykonania usług oraz 

zapewnienie alternatywnej łączności teleinformatycznej, 

 pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych, 

 odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych oraz baz danych. 

 

2) Zadania pomocnicze: 

 instalacja nowo zakupionego sprzętu komputerowego, 

 administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu i innymi stronami 

internetowymi Urzędu we współpracy z obsługującą firmą hostingową, 

 administrowanie oraz nadzór nad siecią monitoringu wizyjnego Gminy Komprachcice. 

 

3) Zadania okresowe:  

 opracowywanie corocznych założeń do projektu budżetu w zakresie wydatków 

związanych z systemem komputerowym, 

 prowadzenie postępowań dotyczących zakupu sprzętu i oprogramowania 

komputerowego, 

 prowadzenie spraw związanych z nadawaniem uprawnień dostępu do systemów 

bazodanowych, 

 przygotowywanie programów służących komputeryzacji Urzędu i merytoryczny nadzór 

nad ich wdrażaniem, 

 prowadzenie instruktażu pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu 

informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych oraz eksploatacji wdrożonych 

programów komputerowych, 

 wykonywanie na polecenie Wójta lub bezpośredniego przełożonego specjalnych 

ogłoszeń, plakatów, zaproszeń, itp. w grafice komputerowej, zestawień graficznych 

jako załączników do dokumentacji Urzędu i innych dokumentów wymagających 

specjalistycznej znajomości obsługi komputera. 

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Komprachcicach, w rozumieniu przepisów  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 

poniżej 6%. 



 

6. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t.); 

2) kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

3) kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) poświadczone przez kandydata za 

zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku 

pracy; 

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego 

stanowiska; 

5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 

potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe; 

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie 

pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie 

obowiązków w wymiarze jednego etatu; 

8) dokument potwierdzający niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza 

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

samorządowych; 

9) dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia  

 

04.12.2017 r. do godz. 1000  , 

 

pod adresem: Urząd Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46 – 070  Komprachcice,  

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

„ nabór na wolne stanowisko urzędnicze -  inspektor ds. informatyki” . 

 

    Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy  

ul. Kolejowej 3 (pokój kadr nr 107, I – sze piętro) oraz na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej pod adresem:  bip.komprachcice.pl. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  77 4031704 . 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną  

o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Komprachcicach oraz na tablicy 

informacyjnej w Urzędzie Gminy. 

 

 

Wójt Gminy 

Leonard Pietruszka 


