
 
 
Załącznik Nr 2  
do procedury postępowania przy naborze kandydatów  
na kierownicze stanowiska urzędnicze i stanowiska urzędnicze 
 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie  
 

 
OGŁOSZENIE O NABORZE 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE, 

UL. SPRZYMIERZONYCH 4 
 

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko 
 

……………………………………………………………………………………………. 
(nazwa stanowiska) 

 
 
 
WYMAGANIA: 
 
I. Wykształcenie: 
a) ………………… 
b) ………………… 
 
II. Wymagania niezbędne: 
a) ………………… 
b) ………………… 
c) ………………… 
d) ………………… 
 
III. Wymagania dodatkowe: 
a) ………………… 
b) ………………… 
c) ………………… 
d) ………………… 
 
IV. Zakres zadań na stanowisku: 
a) ………………… 
b) ………………… 
c) ………………… 
d) ………………… 
 
V. Wymagane dokumenty: 
a) list motywacyjny, 
b) życiorys, 
c) kopia trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, 
d) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
f) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, 
g) oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej, 
h) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych/kopia świadectwa ukończenia szkoły, 
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i) kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy, 
j) kopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, 
dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach itp.) 
k) ewentualne opinie z zakładów pracy, 
l) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę, 
ł) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 
uwaga: kopie składanych dokumentów potwierdza za zgodność z oryginałem kandydat 
 
 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 
 
Dokumenty należy składać do dnia ……………….. . Decyduje data wpływu do Kancelarii 
Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem: 
„Konkurs na stanowisko …………………………….  -  oferta nr ………”, pod adres: 
 

Starostwo Powiatowe w Gryfinie 
ul. Sprzymierzonych 4 

74 – 100 Gryfino 
 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie konkursu. 
Złożone dokumenty zostaną odesłane na pisemny wniosek oferenta. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi przez komisję powołaną przez Starostę Gryfińskiego w terminie do dnia 
……………………. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


