
                    
 

 

Ogłoszenie o naborze 
na stanowisko radcy prawnego ds. obsługi prawnej projektu RPOWŚ 

 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica ogłasza nabór na wolne stanowisko   
urzędnicze 
 
1.Nazwa i adres jednostki: 
Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica 
ul. 11 Listopada 88, 27 – 660 Koprzywnica 
 
2.Określenie stanowiska: 
Radca prawny ds. obsługi prawnej projektu RPOWŚ pn. „Przebudowa i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Koprzywnica”  w wymiarze 1/2 etatu, na czas określony 10 miesięcy z 
ewentualna możliwością przedłużenia umowy. 
 
3.Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: 
Wymagania niezbędne: 
 
Kandydat(ka) do pracy: 
1) posiada wykształcenie wyższe – ukończone studia prawnicze zakończone 
uzyskaniem  tytułu magistra, 
2) uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na 
listę  radców prawnych,  
3) posiada minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej w jednostce 
samorządu terytorialnego, 
4) posiada obywatelstwo polskie; 
5)posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 
publicznych; 
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym; 
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
8) cieszy się  nieposzlakowaną opinią. 
9) doświadczenie w prowadzeniu procedur zgodnie z ustawą prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2016r., poz. 1020 z poźn. zm.) 
 
4. Wymagania dodatkowe: 
     
1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, 
2. znajomość programów prawniczych ( Lex), 
3. wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, 

stosowania przepisów prawnych, 
4. znajomość aktualnych przepisów prawnych mających zastosowanie w 

administracji samorządowej w tym o samorządzie gminnym, kodeks 
postępowania administracyjnego, o rachunkowości, prawo zamówień 



                    
 

 

publicznych, prawo pracy, o podatku dochodowym, o podatku od towarów i 
usług. 

5. zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, 
odpowiedzialność i sumienność. 

      
 
5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 
1. Przygotowanie dokumentacji i doradztwo prawne dla postępowań: 
1.1 Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie przebudowy i rozbudowy 

oczyszczalni ścieków oraz budowy kanalizacji sanitarnej – przetarg 
nieograniczony o wartości przekraczającej równowartość w PLN 209 000 euro. 
- Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie przebudowy i rozbudowy 
oczyszczalni ścieków (prace remontowe, rozbudowa ciągów technologicznych 
oczyszczanie i zagospodarowanie terenu.) 
- Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej 
(roboty ziemne, budowa rurociągu kanalizacji.) 

1.2 Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego – przetarg 
nieograniczony o wartości nie przekraczającej równowartości w PLN 209 000 
euro. 

1.3 Usług dostaw dotyczących promocji Projektu. 
 
6.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

 
Praca administracyjno- biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń 
biurowych. Zadania wykonywane są częściowo w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Koprzywnica. Pomieszczenie pracy niedostosowane dla osób poruszających się na 
wózku inwalidzkim.  
 
7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce; 
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. 
 
8. Wymagane dokumenty: 
 

1) List motywacyjny, 
2) Życiorys chronologiczny – CV 
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje 

zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy, 
5) kopia dokumentów potwierdzających wpis na listę radców prawnych i złożenie 

ślubowania, 
6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, aktualne 

zaświadczenia), 
7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  



                    
 

 

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe, 

8) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
9) oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy 

na określonym stanowisku; 
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  z 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015, poz.2135). 

11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa a art. 13a 
ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia 
wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 
 
 

9.Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w 
sekretariacie (pokój nr 19, I piętro) Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica lub przesłać 
poczta na adres; Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica , ul. 11 Listopada 88, 27 – 660 
Koprzywnica. z dopiskiem na kopercie : „Nabór na stanowisko Radcy Prawnego ds. 
obsługi prawnej projektu RPOWŚ pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Koprzywnica.”  
Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2017 r. o godz. 12:00 

 
10. Dodatkowe informacje: 
 
1. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po określonym terminie  
 zostaną zwrócone nadawcom bez rozpatrywania.  Oferta kandydata, który zostanie 
wyłoniony w procesie naboru, zostanie dołączona do jego akt osobowych, Oferty 
kandydatów, którzy znajdą się w gronie pięciu spełniających wymagania niezbędne 
oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, będą zwrócone 
po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia naboru. 
2. Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z 
wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą 
z dnia 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym.)  
3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i 
posiedzeniu komisji celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru. 
 
 
 
 


