
DYREKTOR ZARZĄDU MIENIA KOMUNALNEGO W MIASTKU 

OGŁASZA 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

 
Inspektora ds. obsługi eksploatacyjnej i administracyjnej zarządzanych zasobów 

w Dziale Infrastruktury Komunalnej  
w Zarządzie Mienia Komunalnego w Miastku 

77-200 Miastko, ul. Kolejowa 41 
 

I. Nazwa i adres jednostki: 

Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku 

ul. Kolejowa 41 

77-200 Miastko 

II. Określenie stanowiska urzędniczego: 

1) ds. obsługi eksploatacyjnej i administracyjnej zarządzanych zasobów w Dziale Infrastruktury 

Komunalnej 

2) 1 etat – pełny wymiar czasu pracy. 

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego 

stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe. 

 
1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym: 

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą się ubiegać również osoby nieposiadające 
obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.), 

2) wykształcenie wyższe, 
3) staż pracy: co najmniej 5-letni staż pracy,  
4) posiadanie stanu zdrowia pozwalające na zatrudnienie na ww. stanowisku, 
5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 
6) nieposzlakowana opinia, 
7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

 
2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym: 

1) mile widziane posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku ekonomia, gospodarowanie 
nieruchomościami, administracja publiczna, prawo administracyjne, 

2) kandydat powinien posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie 
podstawowych programów pakietu Office oraz wykazać się znajomością przepisów ustaw: 
- kodeks postępowania administracyjnego, 
- o ochronie danych osobowych, 
- o gospodarce nieruchomościami, 
- o własności lokali, 

3) dyspozycyjność, 
4) komunikatywność, 
5) wysoka kultura osobista, 



IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór: 

1. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku; 

1) prowadzenie i aktualizacja ewidencji zasobów komunalnych, administrowanych przez Zarząd 

Mienia Komunalnego w Miastku, 

2) prowadzenie wymaganych na stanowisku baz danych, 

3) prowadzenie rejestru umów najmu lokali, 

4) prowadzenie Centralnego rejestru umów i zleceń, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi, 

5) współdziałanie i ścisła współpraca z Działem Finansowo-Księgowym Zarządu Mienia 

Komunalnego, 

6) wykonywanie zadań zarządzania i administracji cmentarzami komunalnymi, 

7) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa, niezbędnych do właściwego 

wykonywania zadań na ww. stanowisku. 

V. Wymagane dokumenty: 
1) życiorys (CV), 

2) list motywacyjny, 

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 

5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w przypadku pracy za granicą 

wymagane jest tłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego, 

6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych, 

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
korzystaniu z pełni praw publicznych, a także, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu 
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe. W przypadku wybrania oferty przez komisje konkursową, kandydat zobowiązany 
będzie do przedłożenia w określonym terminie kserokopii ważnego zaświadczenia 
potwierdzającego spełnianie ww. warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego.  

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku 

pracy, 

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania 

rekrutacyjnego danych osobowych (zgodnie z załącznikiem do naboru) oraz dla celów 

przyszłych rekrutacji z wyłączeniem naborów, o których mowa w art. 12-15 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530). 

Dokumenty sporządzone przez kandydata, powinny być przez niego podpisane, natomiast 

w przypadku kserokopii również poświadczone za zgodność z oryginałem. 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2022 r. w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%. 

VII. Warunki pracy na stanowisku: 
1) praca wykonywana będzie w Zarządzie Mienia Komunalnego w Miastku, ul. Kolejowa 41,  

77- 200 Miastko, 

2) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę  dobowego 

wymiaru czasu pracy, 

3) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godz. dziennie, 

4) przewidywany termin zatrudnienia 01.06.2022 r. 



VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: 

1) wymagane dokumenty należy składać w: 

Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku, 77-200 Miastko, ul. Kolejowa 41 pokój nr 4 

z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi eksploatacyjnej 

i administracyjnej zarządzanych zasobów w Dziale Infrastruktury Komunalnej” w terminie 

 do dnia 25.05.2022 r. do godziny 15.00. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV 

powinny być opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r.  

O ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 

21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz .530).” 

2) W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Zarządu 

Mienia Komunalnego w Miastku, 

3) dokumenty, które wpłyną do Zarządu niekompletne lub po wyżej wymienionym terminie,  

nie będą rozpatrywane, 

4) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną, 

5) nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji. 

 

IX. Informacje dodatkowe: 
 

1) o zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie, 

2) Dyrektor może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru, 

3) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej (http://pbit.com.pl/BIP/) oraz na tablicy informacyjnej w Zarządzie Mienia 

Komunalnego w Miastku, 

4) pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym 

kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę 

przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy. 

 
 
Miastko, dnia 13.05. 2022 r. 
 
Załączniki: 

• kwestionariusz osobowy, 

• oświadczenia, 

• klauzula informacyjna. 
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