
WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW 

OGŁASZA 

NABÓR NA STANOWISKO 

  Specjalisty ds. ochrony zabytków i realizacji inwestycji 

w Referacie Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego 

Urzędu Gminy Dzierżoniów 

ul. Piastowska 1,  58-200 Dzierżoniów 

 

 

 

I Zakres obowiązków: 

 

1. Realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami, w tym w szczególności prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, 

nadzorowanie prac nad opracowaniem programu opieki nad zabytkami wraz z jego 

aktualizacjami, udzielanie dotacji na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach. 

2. Prowadzenie inwestycji z ramienia Inwestora od etapu planowania inwestycji do przekazania  

do użytkowania i rozliczenia projektu, w tym w szczególności: udział w pracach 

przygotowawczych, postępowaniach przetargowych, nadzorowanie i realizacja inwestycji, 

przeprowadzenie odbiorów częściowych i końcowych, zgłaszanie i informowanie właściwych 

organów i instytucji o prowadzonych robotach budowlanych i ich etapie, rozliczenie inwestycji 

pod względem administracyjnym, finansowym i projektowym. 

3. Udział w pracach nad realizacją dokumentów strategicznych wykonywanych na potrzeby 

Gminy Dzierżoniów. 

4. Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro 

na roboty budowlane, dostawy i usługi. 

5. Nadzór nad realizacją usług gminnego transportu publicznego. 

6. Prowadzenie bieżącej korespondencji w zakresie zadekretowanym przez przełożonego. 

7. Uczestniczenie w komisjach przetargowych, odbiorowych, socjalnych i inwentaryzacyjnych. 

8. Prace nad projektem budżetu gminy oraz jego wykonaniem. 

9. Współpraca, na każdym  etapie realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych,           

z osobami merytorycznie odpowiedzialnymi za wdrożenie, realizację i zamknięcie projektu. 

10. Sporządzanie sprawozdań statystycznych (WUS, GUS), wynikających z zakresu 

prowadzonych zagadnień. 

11. Przygotowanie projektów porozumień, umów, uchwał i zarządzeń w zakresie prowadzonych 

spraw. 

12. Wprowadzanie danych do systemów informatycznych wynikających z zakresu 

prowadzonych zagadnień.  

13. Archiwizacja dokumentów referatu.  

14. Sporządzanie oceny wykonawcy i przygotowanie referencji/poświadczeń. 

15. Pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności współpracowników, w szczególności w zakresie 

wydawania zaświadczeń i wypisów z dokumentów planistycznych. 

 



II Wymagania niezbędne: 

 

1. Obywatelstwo polskie. 

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych. 

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku. 

4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

5. Wykształcenie: wyższe. 

6. Znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa zamówień publicznych, 

Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

7. Wymagana znajomość procesu inwestycyjnego na każdym etapie przygotowania. 

8. Co najmniej 2-letni staż pracy (preferowany w administracji samorządowej lub rządowej). 

9. Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego. 

 

 

III Wymagania dodatkowe: 

 

1. Doświadczenie w realizacji, nadzorowaniu lub kontroli procesu inwestycyjnego. 

2. Znajomość oprogramowania QGIS. 

3. Doświadczenie w opracowywaniu dokumentów strategicznych. 

4. Umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków. 

5. Umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy. 

6. Samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie. 

7. Obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność. 

8. Komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista. 

9. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych. 

10. Prawo jazdy kat. B. 

11. Znajomość języka angielskiego. 

  

 

 

IV Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku: 

 

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, 

2. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek, środa i czwartek  7:30-15:30, wtorek: 7:30-16:00, 

piątek: 7:30-15:00. 

3. Praca ma charakter administracyjno-biurowy (uwzględnia wyjazdy w teren). 

4. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu 

Gminy Dzierżoniów. 

 

 



V Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w 

rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych: 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Dzierżoniów w czerwcu 

2020 r. wynosił mniej niż 6%. 

 

 

VI Oferty winny zawierać: 

1) list motywacyjny, 

2) życiorys z opisem pracy zawodowej, 

3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikację, kserokopie  

            świadectw pracy, 

4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

5) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy  

            się przeciw niemu postępowanie karne, 

6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na danym  

            stanowisku, 

7) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych. 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, dotycząca 

ochrony danych osobowych: 

 

Administrator Danych 

  

Gmina Dzierżoniów reprezentowana przez Wójta Gminy Dzierżoniów, ul. 

Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 832-56-90. 

Inspektor Ochrony 

Danych 
Kontakt: Urząd Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 

tel. 577-070-855, e-mail: roman.zelga@elitpartner.pl 

Cele przetwarzania 

danych 
Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu wyłonienia kandydata na stanowisko  

specjalisty ds. ochrony zabytków i realizacji inwestycji. 

Podstawa prawna 

przetwarzania Twoich 

danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie: 

1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1040 

z późniejszymi zmianami), 

2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych 

(Dz. U. z 2019 poz. 1282), 

3) udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnych 

kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. 

Okres przechowywania Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym 

Wykazem Akt. 
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Odbiorcy Twoich danych Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym 

na podstawie przepisów prawa. 

Twoje prawa związane z 

przetwarzaniem danych 

osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 

osobowych: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,  

3) prawo ograniczenia przetwarzania. 

Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych 

osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

Prawo do cofnięcia zgody Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

Informacja o 

konieczności podania 

danych 

Podanie danych, o których mowa w Kodeksie Pracy i ustawie o pracownikach 

samorządowych jest niezbędne do przeprowadzenia naboru na stanowisko  

specjalisty ds. ochrony zabytków i realizacji inwestycji. 

Odmowa podania wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem 

możliwości przystąpienia do naboru. Podanie innych danych jest dobrowolne. 

  

 

 

 

Oferty z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. ochrony zabytków i realizacji 

inwestycji”  należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 

58-200 Dzierżoniów 

do 27 lipca 2020 r. do 15:30. 

       

 


