
Starostwo Powiatowe 
ul. 3 Maja 31 
44-200 Rybnik Rybnik, dnia 24 lipca 2008 r. 
 
 
Or. 1110/ 16 /08 
 
 

O G Ł O S Z E N I E 
 

Starosta Rybnicki ogłasza nabór kandydatów do pracy 
w Starostwie Powiatowym w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31 

na stanowisko: 
 

PODINSPEKTORA 
w Referacie Funduszy Zewnętrznych 

 
 
Wymagania niezbędne: 
1. wykształcenie wyższe  
2. znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o samorządzie 

powiatowym, Ustawa o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, Prawo 
budowlane oraz aktów wykonawczych, 

3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku, 
4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, 
5. posiadanie nieposzlakowanej opinii, 
 
Wymagania dodatkowe: 
1. posiadanie informacji o aktualnie dostępnych projektach, programach i konkursach 

umożliwiających jednostce samorządu terytorialnego pozyskanie środków zewnętrznych 
na realizację zadań ustawowych, 

2. preferowane wykształcenie wyższe o profilu: prawniczym, ekonomicznym, 
administracyjnym, politologicznym, socjologicznym albo nakierowanym na 
pozyskiwanie środków zewnętrznych, w szczególności z programów pomocowych Unii 
Europejskiej, 

3. umiejętność pracy w zespole, 
4. komunikatywność w tym łatwość przekazywania informacji, 
5. posiadanie umiejętności obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel, 
6. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, 
7. znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym. 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
1. dokonywanie bieżącej analizy możliwości pozyskania środków zewnętrznych dla 

Starostwa Powiatowego w Rybniku i jednostek organizacyjnych powiatu, 
2. stałe informowanie kierownictwa starostwa o istniejących możliwościach uzyskania 

dofinansowania, 
3. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania  
4. sprawowanie pieczy nad terminowością działań podejmowanych w ramach realizacji 

projektów 



5. koordynowanie działań powiatu i innych jednostek samorządu oraz instytucji 
uczestniczących w projektach prowadzonych wspólnie 

6. przygotowywanie projektów pism, umów i innych dokumentów potrzebnych do realizacji 
projektów 

7. dokonanie wszelkich działań potrzebnych do wyłonienia wykonawców projektów oraz 
dokumentacji niezbędnej do uzyskania ich dofinansowania, w szczególności działań 
wynikających z ustaw Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane 

8. bieżąca korespondencja z dysponentem środków przekazywanych na realizację 
projektów oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w projektach i podmiotami 
wykonującymi dane projekty 

9. tworzenie sprawozdań wymaganych w ramach realizowanych projektów 
10. zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej, 
11. przestrzeganie przepisów prawa wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz przepisów bhp i p-poż.  
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia : 
1. list motywacyjny  
2. życiorys- curriculum vitae, 
3. kserokopie dotychczasowych świadectw pracy, 
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,  
6. kserokopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu 

osobistego,  
7. referencje, 
8. kwestionariusz osobowy, dostępny na www.bip.starostwo.rybnik.pl lub w siedzibie 

urzędu pok. 208 lub 210.  
9. oświadczenie kandydata o znajomości ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, 

Ustawa o samorządzie powiatowym, Ustawa o finansach publicznych, Prawo zamówień 
publicznych, Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych, 

10. oświadczenie kandydata o posiadaniu umiejętności biegłej obsługi oprogramowania 
MS Word, MS Excel, 

11. oświadczenie kandydata o tym, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo 
umyślne, 

12. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, 
13. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie 

na oferowanym stanowisku, 
14. oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie, 
15. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

do celów rekrutacji, 
16. oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji  

w BIP danych osobowych. 
Dokumenty wymienione w pkt 3-6 powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
własnoręcznym podpisem.  
 



Termin i miejsce składania dokumentów: 
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
„Kandydat na stanowisko podinspektora w Referacie Funduszy Zewnętrznych” należy 
składać w terminie do 12 sierpnia 2008 roku, do godz. 13ºº pod adresem: Starostwo 
Powiatowe w Rybniku, Wydział Organizacyjny, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik, pok. 208 lub 
210.  
 
Stawka wynagrodzenia zasadniczego: 
Wynagrodzenie zostanie przyznane zgodnie z kategorią zaszeregowania dla stanowiska 
podinspektora wynikającą z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r.  
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach 
gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. z 2005 r., Nr 146, poz. 
1223 z późn. zm /  
 
Inne informacje: 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru 
będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Starostwie 
Powiatowym w Rybniku- zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr142, poz. 1593 z póź. zm.). Lista kandydatów, którzy 
spełniają wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska 
kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
 
 


