
 

 

DA.2110.1.1.2022 

 

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  

W BIURZE ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA  

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim ogłasza 

wolny i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Związku 

Gmin Wierzyca 

1.  Nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy: 

REFERENT DS. KONTROLI I OBSŁUGI KLIENTA  – 1 ETAT 

2. Wymagania niezbędne: 

a) wykształcenie:   średnie 

 

b) staż pracy:   ---------- 

 

c) wiedza specjalistyczna: znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw:  

            o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

o  odpadach, o ochronie środowiska, o samorządzie   

    gminnym, kodeks postępowania administracyjnego 

d) dobra znajomość obsługi komputera: w zakresie MS Office (Word, Excel),     

e)  prawo jazdy kat. B.                                            

3. Wymagania dodatkowe: 

a) doświadczenie zawodowe: związane z gospodarką odpadami komunalnymi, ochroną  

     środowiska 

      b) znajomość  języka:  ----------- 

c) znajomość ustaw:  o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji  

     publicznej, ordynacji podatkowej  

       d) dyspozycyjność:  okresowo praca w terenie 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

Zgodnie z załączonym Opisem stanowiska pracy. 

5. Warunki pracy 

a) usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielopiętrowy, schody, 

b) praca przy komputerze, praca w terenie, 

c) bezpośredni kontakt z klientem, wysiłek umysłowy, 

d) stanowisko wymagające: koncentracji, odporności na stres, samodzielnego myślenia, bardzo 

dobrej organizacji czasu pracy, bezpośredniego kontaktu z klientem, 

e) umowa zawarta będzie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin 

tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami), 
 

6. Wymagane dokumenty: 

a) podpisany list motywacyjny,  

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załączony do  ogłoszenia  



 

 

o naborze), 

c) kopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach 

(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), 

d) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie 

potwierdzające fakt pozostawania w zatrudnieniu), 

e) podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenie (załączone do ogłoszenia  

o naborze), 

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów. 

Dokumenty należy składać do 11 lutego 2022 r. 

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu 

poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosił mniej niż 6 %. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 11 lutego 2022r. 

do godz. 13:30 pod adresem: Związek Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. 

gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański w zaklejonych kopertach  

z dopiskiem: 

„Nabór na stanowisko pracy - Referent ds. kontroli i obsługi klienta w Dziale Gospodarki 

Odpadami i Ochrony Środowiska w Biurze Związku Gmin Wierzyca z siedzibą  

w Starogardzie Gdańskim”. 

Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą 

elektroniczną o miejscu i terminie dalszego etapu naboru. 

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Związku Gmin 

Wierzyca www.zgwierzyca.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura Związku przy ul. 

gen. Władysława Sikorskiego 18 w Starogardzie Gdańskim. 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest złożyć: 

a) oryginały (do wglądu), kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o których mowa w pkt. 6, 

b) zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego. 
 

Dokumenty kandydata wybranego w procesie rekrutacji i zatrudnionego w Związku Gmin 

Wierzyca, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty kandydatów, którzy nie 

zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, zostaną odesłane pocztą. 

Przewidywany termin zatrudnienia: od 10.03.2022 r. 

 

Przewodniczący Zarządu 

Związku Gmin Wierzyca 

 

/-/Marcin Nowak 

 

 

 

 

http://www.zgwierzyca.pl/


 

 

Opis stanowiska pracy 

 
1. Nazwa stanowiska                      Referent ds. kontroli i obsługi klienta 

2. Wymiar czasu pracy             pełen wymiar czasu pracy 

3. Nazwa komórki organizacyjnej Dział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 

4. Relacje stanowiska do innych stanowisk, jednostek, podmiotów:** 

a) pracownik zastępuje:                     pozostałych pracowników Działu, 

b) pracownik zastępowany jest:        przez pozostałych pracowników Działu, 

c) pracownik współpracuje z:    gminami – członkami Związku Gmin Wierzyca, pozostałymi   

  działami Biura Związku, współpracującymi przedsiębiorcami. 

5. Szczegółowy zakres zadań oraz czynności wykonywanych na stanowisku: 

1) udział w realizacji nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku; 

2) kontrola właścicieli nieruchomości i zarządców w zakresie realizacji obowiązków wynikających z 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z ustawy ordynacja podatkowa, a także 

z aktów prawa miejscowego; 

3) kontrola umów - realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości; 

4) prowadzenie spraw związanych z obsługą należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,  

5) prowadzenie spraw dotyczących decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie określonego 

obowiązku z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z ustawy 

ordynacja podatkowa; 

6) obsługa spraw interesantów; 

7) udział w sporządzaniu sprawozdań z zakresu realizacji powierzonych zadań; 

8) realizacja uchwał, zarządzeń i innych decyzji dotyczących zakresu prowadzonych spraw; 

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego lub wynikających z przepisów 

szczególnych.  

6. Szczegółowy zakres uprawnień służbowych związanych ze stanowiskiem*** 

Podpisywanie samodzielnie dokumentów i prowadzenie spraw na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 

lub upoważnienia. 

7. Szczegółowy zakres odpowiedzialności ponoszonej przez pracownika na stanowisku: 

1) staranna i terminowa realizacja przydzielonych zadań, 

2) przestrzeganie tajemnicy ustawowo chronionej, 

3) pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach samokształcenia, 

4) odpowiedzialność za działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, 

5) odpowiedzialność za prowadzenie spraw dotyczących decyzji administracyjnych 

nakazujących wykonanie określonego obowiązku z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, 

6) odpowiedzialność za obsługę spraw interesantów w zakresie biura obsługi klienta. 

8. Dostęp do informacji niejawnych i danych osobowych: 

Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

          

 

        ………...................................... 
         data i podpis wnioskodawcy 

 
* np. referent, podinspektor, inspektor itp. 

** wskazać właściwe komórki organizacyjne, jednostki podległe, inne instytucje, organy, podmioty 

*** wskazać uprawnienia do podpisywania określonych dokumentów, samodzielne prowadzenie uzgodnień, koordynowanie 

określoną pracą itp. 


