
31A Gmina Spytkowice 

II. 
A. 

Nazwa stanowiska:  
Rzemieśnik( konserwator, betoniarz, dekarz, cieśla, murarz) 

1. Rodzaj stanowiska: 
(uwaga: łączna liczba osób przewidzianych na 
stanowiska biurowe lub obsługowe nie może 
przekraczać 20% łącznej liczby osób 
przewidzianych na wszystkie stanowiska w 
ramach zatrudnienia subsydiowanego na rok 
2011)   

         Stanowisko biurowe lub obsługowe             
 
         
  X    Stanowisko merytoryczne  
         

2. Liczba osób przewidywanych na 
stanowisko:  

3 

3. Miejsce wykonywania pracy:  
 
 
 

Ulica: Jana Pawła II  
Nr domu: 2 
Miejscowość; Spytkowice 
Kod pocztowy: 34-116 
Powiat: Wadowice 

4.  Rodzaj obiektu, przy którym 
wykonywane będą prace: 

          obiekt lub zespół                      przestrzeń publiczna 
     X    obiektów zabytkowych 
 
          miejsce wydarzeń                 
           historycznych                          zabytki archeologiczne 
           Nie dotyczy  

 5.  Informacje o dysponencie obiektu  
(wypełnić tylko w przypadku, gdy oferent nie 
jest dysponentem obiektu; uwaga: 
konieczność dołączenia jako załącznika 
umowy/listu intencyjnego pomiędzy oferentem 
a dysponentem)  

Nazwa dysponenta obiektu: Parafia Rzymsko- 
Katolicka w Spytkowicach 
Status prawny: Związek Wyznaniowy 
 
 

6. Zakres zadań wykonywanych na 
stanowisku:  

- wykonanie odwodnienia wokół muru 
okalającego kościół,  wokół spichlerzy, 

- uzupełnienie ubytków w murach 
zbudowanych z kamienia wapiennego  z 
instalacjami poziomymi, 

- czyszczenie muru z nalotu i mchu, 
- konserwacja muru kamiennego środkiem 

impregnującym, 
- prace estetyzacyjne wokół muru 

 
 

7. Na ile planowane stanowisko wpisuje 
się w strategię działania 
wnioskodawcy, w tym w nowe 
projekty i inicjatywy?  
 

-spichlerze zostały wybudowane w 1883 roku są 
wpisane w ewidencji  zabytków, 
- kościół wraz z murami okalającymi został 
wybudowany 1685 roku  jest wpisany w rejestrze 
zabytków. 
Podjęcie działań mającego na celu ochronę wartości 
kulturowych, zabytkowych pozwolą na: 
-zachowanie wartości zabytkowych i kulturowych dla 
potomnych, 
-podniesienie standardu obiektu, 
- ochrona wartości estetycznych i kulturowych. 

 Oczekiwania, co do wymagań kwalifikacyjnych:  
 

8.  Wykształcenie: zawodowe, 
podstawowe 

Niezbędne:  brak Pożądane: brak 
 

 

   

  

 



9. Doświadczenie zawodowe: 
konserwator, betoniarz, dekarz, 
cieśla, murarz 

Niezbędne: brak 
 
 
 
 

Pożądane: brak 
 
 
 

10. Umiejętności: praca w zespole Niezbędne: brak Pożądane: brak 
 
 
 

11. Cechy osobowe: rzetelność, 
punktualność 

Niezbędne:  brak 
 
 
 

Pożądane: brak 
 
 
 

12. Oferta jest kierowana również do 
osób z niepełnosprawnością 
 
Wstępne wymagania dotyczące 
sprawności kandydata (np. stopień 
sprawności fizycznej, intelektualnej, 
wzroku, słuchu, odporność na stres 
itp.) 

         
 
        X  Tak                                              Nie 
lekki 
stopniem 
niepełnosprawności 
sprawność fizyczna 

13. Umiejętności, które osoba nabędzie 
na stanowisku: przyuczenie do 
zawodu 
 

 konserwatorskie, murarskie, tynkarskie, betoniarskie, 
dekarskie, ciesielskie 
 
 

14. Sposób wprowadzenia osoby na 
stanowisko (szkolenia wewnętrzne, 
instruktaże): 

Szkolenia wewnętrzne : 
bhp i ppoż.,  
instruktaż stanowiskowy, 

15. Sposób nadzoru/ monitorowania 
pracy na stanowisku:  
 
 

pracownik Urzędu Gminy w Spytkowicach – Kierownik 
Referatu Ogólno Organizacyjnego oraz  
nadzór fachowy osoba wskazana przez Proboszcza 
Parafii wykwalifikowanego specjalisty do prowadzenia 
prac konserwatorskich.  

16. Sposób organizacji pracy – czas 
pracy, np. Czy stanowisko wymaga 
dyspozycyjności w soboty/ niedzielę/ 
święta?  
 

40 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku 

17. Czy istnieje możliwość zatrudnienia 
przez Wnioskodawcę po 
zatrudnieniu subsydiowanym? W  
stosunku do ilu osób zgłaszanych na 
stanowisko objęte niniejszą ofertą 
Wnioskodawca deklaruje możliwość 
zatrudnienia.  
 
 

 
     X     Tak                                               Nie 
 
 
Liczba osób: 2 

18. Dodatkowe informacje, które mogą 
być istotne przy ocenie oferty: 
 
 

Prace te pozwolą zmotywować te osoby do dalszych 
starań w poszukiwaniu pracy na rynku już w 
przyuczonych zawodach jak również mają na celu 
dowartościowane tych osób i powrót do pełnienia ról 
społecznych także poza rodziną , a tym samym 
zapewni osobom i ich rodziną bezpieczeństwo 
socjalne. 
Nadmieniamy że po ukończeniu programu 
„Konserwator” w 2007 roku, z ośmiu zatrudnionych 
trzy osoby znalazły zatrudnienie w przyuczonym 
zawodzie w prywatnych zakładach budowlanych. 
 

 

        

 


