
Pokój, 16.04.2018 r.

Projekt pn.: Przedsiębiorczy Przedszkolak. dofinansowany jest ze środków europejskich w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, 
Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie wychowania przedszkolnego 

WÓJT GMINY POKÓJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 
PODINSPEKTORA ds. zarządzania projektami samorządowymi (kierownik projektu) 

W URZĘDZIE GMINY POKÓJ 
W REFERACIE PLANOWANIA I REALIZACJI STRATEGII GMINY 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:
Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
Określenie stanowiska:
Podinspektor ds. zarządzania projektami samorządowymi (kierownik projektu) 

1. Wymagania niezbędne:
1). obywatelstwo polskie lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa którego obywatele 
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na 
terytorium RP,
2). pełna zdolność do czynności prawnych,
3). korzystanie z pełni praw publicznych,
4). niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,
5). wykształcenie   wykształcenie wyższe ekonomiczne
6). dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  ww. stanowisku ,
7). staż pracy: min. 8 lat, w tym minimum 2 lata w administracji samorządowej
8). doświadczenie w projektach EFS 
9). odporność na stres, kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność – własna inicjatywa i 
obowiązkowość, komunikatywność, wysoka kultura osobista,umiejętność stosowania i interpretacji przepisów, 
umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy w zespole,Umiejętność pracy pod presją czasu,Umiejętność 
dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań.
10). Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu: ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,
11) Praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, formularzy, zestawień.
12) Bardzo dobra obsługa komputera i Internetu oraz urządzeń biurowych.
2. Wymagania dodatkowe:
brak

3. Zakres wykonywanych zadań i obowiązków na stanowisku:
Kierownik projektu:
1) Odpowiada za monitoring postępu rzeczowo-finansowego Projektu i nadzór nad realizacją Projektu zgodnie z 
umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu, w szczególności z harmonogramem i 
budżetem Projektu.
2) W przypadku koniecznych zmian w harmonogramie, budżecie i treści wniosku – odpowiada za ich uzgodnienie z 
opiekunem Projektu w WUP Opole.



3) Opowiada za współpracę z opiekunem Projektu oraz przekazywanie informacji i dokumentów na życzenie instytucji 
pośredniczących, wdrażających i kontrolnych.
4) Uzgadnia z  projekty umów (dla personelu i wykonawców) oraz je zatwierdza i podpisuje.
5) Nadzoruje i koordynuje pracę całego personelu Projektu.
6) Nadzoruje pracę wykonawców w Projekcie, w tym uczestniczy w kluczowych dla  projektu spotkaniach z 
wykonawcami.
7) Weryfikuje i akceptuje wypracowane w ramach Projektu utwory oraz inne materiały i dokumenty pod kątem ich 
zgodności z zawartymi umowami oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie Projektu.
8) Nadzoruje właściwe udokumentowanie wydatków związanych z realizowanym Projektem w zakresie:
a. sprawdzenia pod kątem merytorycznym wszystkich faktur oraz innych równoważnych dokumentów księgowych w 
Projekcie (co oznacza sprawdzenie czy zawarte w nich dane są rzeczywiste, realne, celowe, uzasadnione i zgodne z 
zamówieniem lub umową),
b. kwalifikowalności ponoszonych wydatków w Projekcie. 
9) Nadzoruje prawidłową realizację działań informacyjno-promocyjnych Projektu, w tym nadzoruje prawidłowe 
oznaczenie wszystkich dokumentów zw. z realizacją Projektu (umieszczenia numeru umowy, logotypów oraz innych 
wymaganych treści stosowanych dla danego typu dokumentu zgodnie z Wytycznymi oznaczania projektów ).
10) Odpowiada za udzielanie zamówień w zakresie realizowanego Projektu, w tym wybór podwykonawców i personelu
w Projekcie zgodnie z zasadą konkurencyjności i wymogami rozeznania rynkowego obowiązującymi w Projekcie, w tym 
uczestniczy w posiedzeniach komisji oceny ofert i zatwierdza protokoły z wyboru.
11) Odpowiada za rozliczenie rzeczowe i finansowe całego Projektu zgodne z faktycznym stanem realizacji Projektu.
12) Odpowiada za bieżące monitorowanie stopnia osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatów twardych 
przewidzianych we wniosku o dofinansowanie Projektu.
13) Odpowiada za przygotowanie i bieżącą aktualizację harmonogramów o płatność.
14) Przygotuje, weryfikuje i składa wnioski o płatność.
15) Nadzoruje prawidłowe przygotowanie wniosków o płatność, w tym wniosku końcowego oraz innych wymaganych 
sprawozdań w wymaganych i obowiązujących terminach.
17) Zapewnia warunki do przeprowadzenia kontroli wewnętrznych, zewnętrznych i audytów oraz aktywnie w nich 
uczestniczy współpracując z kontrolującymi.
18) Odpowiada za wdrożenie zaleceń pokontrolnych.
19) Odpowiada za właściwe przechowywanie w Biurze Projektu dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym 
wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu wraz z jego wszystkimi wersjami wynikającymi z aktualizacji wniosku 
aplikacyjnego, umowę o dofinansowanie Projektu, prowadzoną korespondencję w ramach Projektu .
20) Po zakończeniu realizacji Projektu, przekazuje całą dokumentację dot. Projektu w celu jej archiwizacji.
21) Nadzoruje przechowywanie dokumentacji projektowej oraz bezpośrednio odpowiada za prowadzenie następującej 
dokumentacji:
1. „Korespondencja w Projekcie” (pisma przychodzące i wychodzące w ramach Projektu,
2. „Umowa o dofinansowanie” (umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami, wszystkie wersje wniosku o 
dofinansowanie),
3. „Zarządzanie Projektem” (procedury realizacji Projektu, instrukcje, dokumentacja zw. z przeprowadzonymi 
kontrolami i audytami).
4. „Umowy z podwykonawcami” (wszystkie umowy z podwykonawcami Projektu),
5. „Umowy z personelem Projektu” (wszystkie umowy z personelem Projektu),
6. „Karty pracy” (wszystkie karty pracy i zestawienia ewidencji godzin personelu zatrudnionego w Projekcie).
22) Raportuje do wójta o zauważonych nieprawidłowościach w realizacji Projektu, w tym o problemach w osiągnięciu 
produktów i rezultatów projektu, problemach związanych z pracą personelu i wykonawcami Projektu oraz 
przygotowuje scenariusze działań naprawczych.
23) Odpowiada za uzgodnienie  rozwiązań problemów wymienionych w punkcie poprzednim.
24) Zarządza ryzykiem w projekcie (dokonuje analizy ryzyka, identyfikacji zagrożeń, planuje działania zapobiegawcze, 
wdraża plany minimalizacji ryzyka).
25) Informuje wójta o nienależytym wypełnianiu zadań przez podległych członków zespołu projektowego oraz przez 
wykonawców realizujących działania w Projekcie.
26) Organizuje cykliczne spotkania operacyjne z personelem Projektu, w tym odpowiada za planowanie pracy 
personelu Projektu oraz jej rozliczanie.
27) Odpowiada za przestrzeganie w projekcie zasady równości płci, w tym stosowanie obowiązujących w tym obszarze 
wytycznych przez cały personel projektu.
28) Odpowiada za udostępnianie personelowi Projektu aktualnych wytycznych realizacji projektów .
29) Odpowiada za rozstrzyganie (po uzgodnieniu z wójtem) ewentualnych sporów i problemów w Projekcie, w tym 
kompetencyjnych między personelem Projektu.
30) Odpowiada za promocję projektu i rekrutację uczestników do projektu.



31) Odpowiada za sporządzanie umów, formularzy oraz dokumentacji projektowej.
32) Odpowiada za sporządzanie postępowań (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności).
33) Odpowiada za wprowadzanie zmian do projektu i monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu.
34) Odpowiada za współpracę z działem rozliczeń i księgowości oraz placówkami edukacyjnymi.
4.Warunki zatrudnienia:
1). zatrudnienie w  wymiarze czasu pracy-1 etat, do 30.06.2019 r.
2). atrakcyjne wynagrodzenie,
3) osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko  podlega obowiązkowym badaniom lekarskim medycyny pracy,
4). praca w wymiarze przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, siedziba pracodawcy
(budynek  nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), brak windy, praca biurowa przy monitorze 
ekranowym. Oświetlenie stanowiska pracy światłem dziennym i sztucznym.
5). W miesiącu marcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Pokój , w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosił 6%.
5. Wymagane dokumenty:
1). wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z listem motywacyjnym,
2). życiorys – curriculum vitae,
3). kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe,
4). kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5). kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zgodnie 
z rozporządzeniem MPiPS z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w 
sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz.286 z 
późn. zm.),
7). oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, 
na które prowadzony jest nabór,
8) oświadczenie kandydatki/kandydata, że nie był(a) prawomocnie skazan(a)y za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niej/niego żadne 
postępowanie karne,
9) oświadczenie kandydatki/kandydata o tym, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z 
pełni praw publicznych,
10) w przypadku osoby niepełnosprawnej kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność. Dotyczy sytuacji, 
gdy osoba niepełnosprawna będąc w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów będzie chciała skorzystać z 
pierwszeństwa zatrudnienia,
11) dobrowolne wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez  Urząd Gminy Pokój w Pokoju danych 
osobowych kandydatki/kandydata do celów rekrutacyjnych oraz oświadczenie o posiadaniu wiedzy, że te dane są do 
wglądu i można je uzupełniać i poprawiać.
12). w przypadku posiadania dokumentów w języku obcym należy je poddać tłumaczeniu przez biegłego tłumacza i 
dołączyć odpis tłumaczenia do dokumentu tłumaczonego.
13). Wszelkie składane kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez  organ, który 
wystawił dokument źródłowy lub przez kandydatkę/kandydata.
6. Warunki składania dokumentów aplikacyjnych
1).Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie  Urząd Gminy Pokój ul. 
Sienkiewicza 8,  46-034 Pokój, sekretariat lub pocztą na adres  jednostki z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko: kierownik projektu”
oraz podaniem imienia, nazwiska i adresu do korespondencji osoby składającej ofertę
w terminie do 19 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00. Liczy się data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Pokoju
2). Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy Pokój po terminie, w inny sposób niż określony w 
ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

3). Kandydatki/Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie 
o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej).
5). Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej http://bip.gminapokoj.pl oraz na 
tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Pokój

Barbara Zając
/-/
Wójt Gminy Pokój

http://bip.gminapokoj.pl/

