
  

 

         Zambrów, dnia 2 grudnia 2022 r. 

 

Burmistrz Miasta Zambrów 

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zambrowie 

 

I. Nazwa i adres jednostki: 

Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów 

II. Stanowisko: 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

pełny etat, przewidywany termin zatrudnienia – 1 marzec 2023 r. 

III. Wymagania wobec kandydata: 

1. Wymagania niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw 

publicznych; 

2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

3) posiadanie: 

- dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzającego 

uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub, 

-  dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za 

granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) albo uznanego za równoważny 

polskiemu dyplomowi potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 

327 ust. 1 tej ustawy lub; 

-  dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwa ukończenia 

studiów podyplomowych w zakresie administracji; 

4) posiadanie łącznie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach 

lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach 

państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi; 

5) nieposzlakowana opinia; 

2. Wymagania dodatkowe: 

1) znajomość przepisów dotyczących ustaw: 

- prawo o aktach stanu cywilnego; 

- o zmianie imienia i nazwiska; 

- o ewidencji ludności; 

- o opłacie skarbowej; 

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy; 

- Kodeks postępowania administracyjnego; 

2) znajomość obsługi komputera; 

3) prawo jazdy kategorii B. 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

- rejestracja aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów; 

- wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego; 

- przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego; 

- przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa; 

- przyjmowanie innych  oświadczeń dotyczących rejestracji stanu cywilnego; 

- wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska; 

- wydawanie decyzji wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego; 

- wydawanie zaświadczeń o braku przeszkód wyłączający zawarcie małżeństwa 

w formie wyznaniowej oraz zaświadczeń o możliwości zawarcia małżeństwa za granicą; 

- wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym; 

- wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego 

danych dotyczących wskazanej osoby; 

- wydawanie zezwoleń na skrócenie wymaganego terminu na zawarcie małżeństwa; 



- uzupełnianie, prostowanie, odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego; 

- sporządzanie wzmianek dodatkowych w rejestrze stanu cywilnego na podstawie prawomocnych 

orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji, odpisów aktów stanu cywilnego, protokołów kierowników 

USC i konsulów; 

- sporządzanie przypisków w aktach w rejestrze stanu cywilnego; 

- nadawanie numerów PESEL przy sporządzaniu aktów urodzenia; 

- usuwanie niezgodności w bazie PESEL; 

- przesyłanie zleceń do innych USC; 

- realizowanie zleceń przesłanych z innych USC; 

- dokonywanie transkrypcji aktów stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów; 

- prowadzenie akt zbiorowych dla rejestrów stanu cywilnego; 

- uznawanie za skuteczne na terenie Polski rozwodów orzeczonych za granicą; 

- organizowanie uroczystości jubileuszowych długoletniego pożycia małżeńskiego. 

Va. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

1. Praca siedząca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy 

(40 godzin tygodniowo); 

2. Niezbędna duża samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, dyspozycyjność, odporność na 

stres, praca pod presją czasu; 

3. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; 

4. Praca wykonywana głównie w biurze, w siedzibie Urzędu Miasta w Zambrowie, 

ul. Fabryczna 3; 

5. Bezpośredni kontakt z interesantami; 

6. Szkolenia i wyjazdy służbowe. 

Vb. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Zambrów wynosił więcej niż 6%. 

VI. Wymagane dokumenty: 

1. Należy złożyć: 

1) życiorys (CV) z kontaktowym numerem telefonu*; 

2) list motywacyjny; 

3) oświadczenie o tym, że kandydat nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) oświadczenie, że kandydat posiada nieposzlakowaną opinię; 

5) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L.119 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) w celach przeprowadzenia konkursu; 

6)  dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy; 

7)  kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik do pobrania załączony do 

ogłoszenia w wersji elektronicznej lub do pobrania w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta 

Zambrów, pok. 222).  

2.  Dokumenty wymienione w pkt 1-5 i 7 muszą być opatrzone czytelnym podpisem kandydata. 

3. Kopie dokumentów wymienionych w pkt 6 muszą być potwierdzone przez kandydata  

za zgodność z oryginałem. 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów: 

1. Dokumenty, o których mowa w pkt VI należy przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:  

Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów lub składać w Sekretariacie Urzędu 

Miasta Zambrów pokój 225, w terminie do 16 grudnia 2022 r. do godz. 15.00 w zamkniętej 

kopercie z adnotacją „Nabór na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zambrowie”. 

2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miasta Zambrów. 

Urząd Miasta Zambrów powiadomi kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych. 

 
*) Udostępnienie nr telefonu nie jest wymagane, ale ułatwi kontakt z kandydatem. 


