
BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza   nabór kandydatów na urzędnicze stanowisko pracy

inspektor ds. zamówień publicznych w Wydziale Budownictwa i Inwestycji

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo,        
                                            woj. warmińsko - mazurskie

1. Wymagania niezbędne (obligatoryjne):
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej bądź innych
państw,  którego  obywatelom,  na  podstawie  umów  międzynarodowych  lub  przepisów  prawa
wspólnotowego,  przysługuje  prawo  do  podjęcia  zatrudnienia  na  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej,  pod  warunkiem  posiadania  znajomości  języka  polskiego  potwierdzonej  dokumentem
określonym                     w przepisach o służbie cywilnej.

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) kandydat musi być osobą,  która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią (referencje, opinie itp. jeśli posiada),

5) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań pracownika na
ww. stanowisku pracy,

6) wykształcenie: wyższe, preferowane z zakresu budownictwa lub prawnicze lub ekonomiczne lub
administracyjne,
7)  co najmniej 5-letni  staż pracy, minimum 1 rok stażu pracy w obszarze udzielania zamówień
publicznych o wartości szacunkowej powyżej 130 000 zł.
2. Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość  obowiązujących  przepisów  prawnych   z  zakresu  zamówień  publicznych,  prawa
budowlanego, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, samorządu gminnego,
finansów publicznych,
2) studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych – mile widziane,
3) bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office),
4)  predyspozycje  osobowościowe:  obowiązkowość,  terminowość,  rzetelność,  sumienność,
umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres.
3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Przygotowywanie  i  przeprowadzanie  postępowań  dla  udzielanych  przez  Gminę  zamówień

publicznych  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  w  zakresie  wynikającym
z upoważnienia Burmistrza.

2) Przygotowywanie  i  przeprowadzanie  postępowań  dla  udzielanych  przez  Gminę  zamówień
publicznych w zakresie zadań inwestycyjnych budowlanych, do których nie stosuje się ustawy
Prawo zamówień publicznych.

3) Prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych udzielanych przez Gminę.
4) Prowadzenie rejestru wszystkich zamówień publicznych.
5) Sporządzanie sprawozdań wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych.
6) Przygotowywanie planów zamówień publicznych.
7) Uczestnictwo w pracach komisji przetargowej po powołaniu do składu komisji przez Burmistrza.
8) Przygotowywanie umów na przedmiot zamówienia publicznego zgodnie z ogólnymi warunkami

umowy  załączonymi  do  wniosku  o  wszczęcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego składanego przez poszczególne komórki Urzędu w zakresie zamówień, do których
stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych.

9) Załatwianie  innych  spraw  administracyjno  –  kancelaryjnych  wynikających  z  działalności
Wydziału.

10) Prowadzenie teczek i akt wymaganych na stanowisku.
11) Przygotowywanie  projektów  zarządzeń  Burmistrza  oraz  projektów  uchwał  Rady  Miejskiej



w zakresie wynikającym z zakresu czynności obowiązującego na tym stanowisku.
12) Realizacja  wniosków  w  systemie  elektronicznego  obiegu  dokumentów,  obowiązującego

w Urzędzie Miejskim.
13) Wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez Kierownika Wydziału.

4. Odpowiedzialność pracownika
1) terminowe i rzeczowe załatwianie powierzonych spraw,
2) rzetelna i uprzejma obsługa interesantów,
3) prawidłowe przechowywanie akt i dokumentów,
4) należyte gromadzenie materiałów potrzebnych do załatwienia spraw, ustalenia stanu faktycznego,

przedstawiania spraw do aprobaty zgodnie z prawem i aktami sprawy,
5) znajomość i przestrzeganie przepisów prawa oraz terminów przy załatwianiu wszystkich spraw,
6) używanie  pieczęci  i  stempli  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  właściwe  ich

zabezpieczenie,
7) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz tajemnicy skarbowej i służbowej
8) ochrona danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym zgodnie  z posiadanym

dostępem  do  tych  danych,  przed  niepowołanym  dostępem,  nieuzasadnioną  modyfikacją  lub
zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.

5. Informacja o warunkach pracy:
1) umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu. Pierwsza umowa o pracę zawarta zostanie na czas

określony z wynagrodzeniem zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018
r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 ze zm.)
oraz  Zarządzeniem Nr 120.33.2018 Burmistrza Barczewa z dnia 04 lipca  2018 r.  w sprawie
Regulaminu  wynagradzania  pracowników  zatrudnionych  na  umowę  o  pracę   w   Urzędzie
Miejskim                                          w Barczewie. Docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony.
Osoba  wyłoniona  w  naborze  może  zostać  skierowana  do  odbycia  służby  przygotowawczej
kończącej się egzaminem.

2) czas pracy: 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy; praca
w godzinach: poniedziałek 800 - 1600; wtorek - piątek 700 - 1500,

3) dodatkowe warunki pracy: ---------
4) praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie,
5) narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej

przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
6) wyjazdy służbowe na delegacje - szkolenia oraz wykonywanie zadań poza siedzibą Urzędu,
7) drzwi  odpowiedniej  szerokości,  w  urzędzie  jest  winda  i  podjazd  przystosowany  dla  osób

niepełnosprawnych, jest toaleta dla osób niepełnosprawnych (na parterze przy windzie i na II
piętrze dojazd z windy).

6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W  miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienia  ogłoszenia  wskaźnik  zatrudnienia  osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.
7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru – zał. nr

1),
4) kserokopie  świadectw  pracy,  zaświadczenie  o  zatrudnieniu  w  przypadku  osoby  pozostającej

w zatrudnieniu,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe potwierdzone

za zgodność z oryginałem przez kandydata,
6) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie. W przypadku, gdy kandydat nie posiada

obywatelstwa polskiego, a jest obywatelem państw, o których mowa w punkcie 1 podpunkt 1



ogłoszenia,  zobowiązany  jest  dołączyć  kserokopię  dokumentu  określonego  w  przepisach o
służbie cywilnej, potwierdzającego znajomość języka polskiego (wg wzoru – zał. nr 2),

7) oświadczenie  kandydata  o  korzystaniu  z  pełni  praw  publicznych  i  o  nie  karalności  za
przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
skarbowe (wg wzoru – zał. nr 2),

8) oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku (wg wzoru – zał. nr
2).  Po  dokonanym  wyborze  przed  nawiązaniem  stosunku  pracy  –  pracodawca  skieruje
pracownika na badania wstępne do lekarza medycyny pracy.

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru – zał. nr 2),
10) potwierdzone pisemnie zapoznanie się z  klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej  się

o zatrudnienie (wg wzoru – zał. nr 3),
11) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
12) osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy

o  pracownikach  samorządowych  są  obowiązane  do  złożenia  wraz  z  dokumentami  kopii
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz z dopiskiem
„nabór na   urzędnicze  stanowisko  pracy  inspektor  ds.  zamówień  publicznych  " należy
składać  w sekretariacie  Urzędu Miejskiego  w Barczewie (pokój nr 19) lub pocztą  na  adres:
Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1,  11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie,
w terminie                        do dnia  12 października 2021 r. do godz. 15  00  .    Oferty, które wpłyną
do Urzędu Miejskiego                      w Barczewie po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane /decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu, a nie data stempla pocztowego/.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

2) Wyłonieni  kandydaci  zakwalifikowani  do  kolejnego  etapu  zostaną  w  trybie  indywidualnym
zaproszeni (telefonicznie) na kolejny etap rekrutacyjny ze wskazaniem daty i godziny.

3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Barczewie.

4) Planowane zatrudnienie od dnia 25 października 2021 r.

5) W przypadku pytań dotyczących rekrutacji można kontaktować się z Sekretarz Miasta – Pauliną
Zalewską-Wójcik tel. 89 514 83 46 wew. 13

Do wiadomości publicznej podano dnia  30 września 2021  r.



Zał. Nr 1 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

1. Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................................................

2. Data urodzenia

3. Adres do korespondencji...................................................................................................................................................

Dane kontaktowe (tel. lub e-mail………………………………………………………………………………………………… )

4. Wykształcenie ..............................................................................................................................................................

  - nazwa szkoły i rok ukończenia ....................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zawód Specjalność Stopień naukowy Tytuł zawodowy - naukowy

5. Wykształcenie uzupełniające, podać datę ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania                                 
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (i okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych)                                                      
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz  zajmowane stanowiska pracy) 

okres
Nazwa i adres pracodawcy Stanowisko

od do



7. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności (np. stopień znajomości 

języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

......................................................................                                         .................................................................................
(miejscowość i data)                 (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

                                                                                                                                                    



Zał. nr 2                                                                                                     ......................................................................
(miejscowość, data) 

dotyczy naboru na stanowisko:
........................................................................................................................

Ja, niżej podpisany(a) …………………………………..
………………………………………………………

(imię i nazwisko)

przystępując do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w związku z art.  6 ustawy z dnia   21
listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)

Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że posiadam/nie posiadam* obywatelstwo polskie. 

…………………………………. 
(podpis) 

Oświadczenie
Ja  niżej  podpisany/a  uprzedzony/a  o  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  233 Kodeksu
karnego  za  nieprawdziwe  zeznania  lub  zatajenie  prawdy  oświadczam,  że  nie  byłem/am,   jak
również nie jestem skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

…………………………………. 
(podpis) 

Oświadczenie
Ja  niżej  podpisany/a  uprzedzony/a  o  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  233 Kodeksu
karnego za nieprawdziwe zeznania lub zatajenie prawdy oświadczam, że posiadam pełną zdolność
do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych 

…………………………………. 
(podpis) 

Oświadczenie o stanie zdrowia
Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku, 
którego nabór dotyczy

…………………………………. 
(podpis)

Oświadczenie
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 

                                                                                                                             ……………………           
                 (podpis)     

Oświadczenia powinny zostać własnoręcznie podpisane przez Kandydata  (brak własnoręcznego podpisu
spowoduje odrzucenie oferty),

* niepotrzebne skreślić (brak skreślenia spowoduje odrzucenie oferty),



Zał. nr 3

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

a.i.1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Urząd  Miejski  w  Barczewie.
Z  Administratorem  można  skontaktować  się  listownie:  Plac  Ratuszowy  1,  11-010  Barczewo,
e-mailowo: umb@barczewo.pl 

a.i.2. Inspektorem ochrony danych w  Urzędzie Miejskim w Barczewie jest Pan/Pani  Marcin Konieczny,
email; marcin.konieczny@gptogatus.pl;

a.i.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:

 na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1
lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w
zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez
Panią/Pana  dotyczących  pierwszeństwa  zatrudnienia  na  stanowisku  urzędniczym,  z
wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,

 na  podstawie  wyrażonej  przez  Panią/Pana  zgody  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  a  ogólnego
rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  w  zakresie  w  jakim  podanie  danych  jest
dobrowolne.  Dobrowolne  podanie  w  składanej  ofercie  danych  niewymaganych  przepisami
prawa jest  traktowane jak wyrażenie  zgody na ich przetwarzanie.  W odniesieniu do takich
informacji  przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.  Zgodę można cofnąć drogą,  którą
została wyrażona,

 przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2
pkt b RODO, gdyż jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw
przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia
społecznego i ochrony socjalnej.

 archiwizacji na podstawie:

 przepisów  prawa,  w  tym  rozporządzenia  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
– w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

5.  Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  podmiotom  realizującym  usługi  na  rzecz
Administratora.

6.  Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie i złożone przez nią dokumenty aplikacyjne zostaną
zniszczone  w terminie  trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze
naboru, za wyjątkiem danych osobowych i dokumentów dotyczących osoby, z którą zawarta zostanie umowa
o pracę.  Natomiast  dane osób spełniających wymagania  formalne  na dane stanowisko w zakresie:  imię,
nazwisko i miejscowość zamieszkania w związku z art. 14 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych,  po  zrealizowaniu  celu,  dla  którego  zostały  zebrane,  będą  przetwarzane  do  celów
archiwalnych  i  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  zrealizowania  przepisów  dotyczących
archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

7.  Dane  osobowe  wybranego  kandydata  w  zakresie:  imię,  nazwisko  i  miejscowość  zamieszkania  będą
umieszczone  na  tablicy  informacyjnej  w  Urzędzie  Miejskim  w  Barczewie  oraz  opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dn.
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

8.  Dane  podane  przez  osobę  ubiegającą  się  o  zatrudnienie  dobrowolnie  będą  przechowywane  do  czasu
wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres wskazany w punkcie 6. 

9.  Posiada  Pani/Pan  prawo  żądania  dostępu  do  treści  swoich  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia przetwarzania.

mailto:marcin.konieczny@gptogatus.pl
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10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11.  Obowiązek  podania  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  wynika  z  przepisów  prawa,
w szczególności  wskazanych w pkt 3, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości
wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

12.  Podane  przez  Pana/Panią  dane  osobowe  nie  będą  wykorzystywane  do  zautomatyzowanego
 podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679      z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski  w Barczewie
moich danych w celu rekrutacji na stanowisko. Oświadczam, iż dane te podaję dobrowolnie.

Potwierdzam,  że  zapoznałem/zapoznałam  się  z  klauzulą  informacyjną  dla  osoby  ubiegającej  się
o zatrudnienie:

…………………………                                                                       ……………………………………..

    Data                                                                                                                                                    Podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie


