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Kampinos, dnia 1 lutego 2022 r. 

 

ORG.2110.4.2022 

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 

 

Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze                   

w Urzędzie Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos 

 

Podinspektor/Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska 

w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa 

 

w wymiarze pełnego etatu, pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością zawarcia 

następnej umowy o pracę na czas nieokreślony 

 

1. Wymagania niezbędne: 
a) obywatelstwo polskie, 

b) wykształcenie średnie lub wyższe, 

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  

publicznych, 

d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

e) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

2. Wymagania dodatkowe, pożądane (będące przedmiotem oceny): 

a) wykształcenie wyższe zawodowe (inżynier), z zakresu rolnictwa lub ochrony 

środowiska, 

b) znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o ochronie 

zwierząt, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego, 

c) posiadanie stażu pracy na podobnym stanowisku w jednostce samorządu terytorialnego 

lub w sektorze przedsiębiorstw, 

d) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych, 

e) posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych wskazanych na w/w 

stanowisku, tj.: samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dokładność, 

komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy, terminowość, 

f) prawo jazdy kategorii B. 

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
a) prowadzenie postępowań w sprawie nakazu usunięcia odpadów z miejsc nie 

przeznaczonych do ich składowania, 

b) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości                                

i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami, 

c) realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy Prawo Wodne, 

d) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, naliczanie opłat za ich usunięcie 

oraz nakładanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia, 

e) nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie przyrody oraz   

inicjowanie działań w zakresie ochrony przyrody, 

f) nadzór, koordynacja i realizacja zadań Gminy określonych w ustawie o ochronie 

zwierząt, 
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g) gromadzenie i przetwarzanie informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów   

zawierających azbest. 

h) przeprowadzanie szacunku strat upraw rolnych, warzywnych i ogrodniczych. 

 

 

4.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Praca w budynku Urzędu. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, z dokumentami, 

przemieszczaniem się wewnątrz budynku jak również praca poza budynkiem. Bezpośredni oraz 

telefoniczny kontakt z interesantami. 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji          

zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, w miesiącu 

poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze w Urzędzie Gminy Kampinos był 

niższy niż 6%. 

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, 

b) CV i list motywacyjny, 

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

d) kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany 

staż pracy, a w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie                                           

o zatrudnieniu,  

e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych - własnoręcznie podpisane, 

f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe -  

własnoręcznie podpisane, 

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który 

zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia                   

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 

h) oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie                 

na określonym stanowisku, 

i) klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych  – własnoręcznie 

podpisana*. 

*Druki kwestionariusza oraz informacja wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych                                

są do pobrania na BIP Urzędu Gminy w zakładce Ogłoszenia o Naborze. 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów. 

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy 

Kampinos - pokój nr 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:  

                                                       Urząd Gminy Kampinos 

                                                       ul. Niepokalanowska 3  

                                                       05-08 Kampinos 

 

z dopiskiem na kopercie: ,,Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. rolnictwa                

i ochrony środowiska” 

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 lutego 2022 r. do godz. 14.30 

 

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć do wglądu 

oryginały świadectw pracy, zaświadczeń i innych złożonych dokumentów. 
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