
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 
Dyrektor Generalny 
poszukuje kandydata na zastępstwo na stanowisko: 
inspektora wojewódzkiego 
w Wydziale Prawnym i Nadzoru 
liczba i wymiar etatu: 1 
miejsce pracy: Kielce 
Główne obowiązki: 

1. opracowywanie przy współpracy w Wydziałami tut. Urzędu propozycji uwag, zmian do projektów 
aktów prawnych organów naczelnych i centralnych przesyłanych do Wojewody Świętokrzyskiego, 

2. prowadzenie prac związanych ze zgłaszaniem kandydatów na ławników do sądu pracy i 
ubezpieczeń społecznych, 

3. załatwianie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, podziałem i znoszeniem gmin oraz 
ustalaniem ich granic, nazw i siedzib, 

4. załatwianie spraw związanych ze zmianą granic Województwa Świętokrzyskiego i powiatów 
wchodzących w jego skład, 

5. załatwianie spraw związanych z nadaniem gminie lub miejscowości statusu miasta, 
6. załatwianie spraw związanych z ustaleniem, zmianą nazw miejscowości i obiektów 

fizjograficznych oraz ich określeń rodzajowych. 
Wykształcenie: 
Wyższe prawnicze 
Wymagania niezbędne: 
- znajomość ustaw: o administracji rządowej w województwie, o samorządzie gminnym, o samorządzie 
powiatowym, o samorządzie województwa, ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisów dotyczących 
tajemnic ustawowo chronionych oraz kpa, instrukcji kancelaryjnej, 
- umiejętność biegłej obsługi komputera, 
- umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych i redagowania pism urzędowych, 
Wymagania dodatkowe: 
- dyspozycyjność,  
- obowiązkowość, samodzielność, odpowiedzialność, 
- umiejętność pracy w zespole. 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, 
- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,  
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione z 
winy umyślnej,  
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 
- CV i list motywacyjny. 
Kopia innych dokumentów: 

- kopie świadectw pracy 
 
Dokumenty należy składać w terminie do 31 października 2006 r. osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub za 
pośrednictwem poczty  pod adresem: 
 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  

Al. IX wieków Kielc 3 

25-516 Kielce  
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 342-18-00 
Uwaga: Oferty bez podanego numeru ogłoszenia (w liście motywacyjnym) nie będą rozpatrywane. 
   Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Nadesłanych 

dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 tygodni od 
zakończenia procedury rekrutacji. 
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