
OGt.OSZENIE
o NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ~DNICZE

Z DNIA 8 kwietnia 2019 roku

STAROST A OLESKI OGt.ASZA NABOR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTORA W WYDZIALE ZARZJ!,DZANIA KRYZYSOWEGO 1

RATOWNICTWA I ZDROWIA
Wymiar czasu pracy: petny etat

Liczba kandydatow do wylonienia: 1 osoba

1.Wymagania niezb~dne

a) wykszta~cenie wyzsze magisterskie, kierunek: bezpieczenstwo wewn~trzne lub pokrewne;
b) obywatelstwo polskie;
c) pe~nazdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pe~nipraw publicznych;
d) osoba nie by~askazana prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przest~pstwa

scigane z oskar-zenia publicznego lub umyslne przest~pstwa skarbowe;
e) osoba cieszy si~ nieposzlakowanq opiniq.

2.Wymagania dodatkowe

a) wykszta~cenie w zakresie zdrowia publicznego - ratownictwo medyczne;
b) ukonczony Kurs Obronny orgaznizowany przez Akademi~ Sztuki Wojennej w Warszawie;
c) znajomosc zasad funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo Gasniczego oraz

ochotniczych strazy pozarnych;
d) preferowane doswiadczenie w pracy w administracji samorzqdowej;
e) znajomosc zasad funkcjonowania samorzqdu terytorialnego i procedur administracyjnych;
f) znajomosc przepis6w prawa z zakresu ustawy 0 powszechnym obowiqzku obrony i innych ustaw

i rozporzqdzen regulujqcych problematyk~ ochrony ludnosci i spraw obronnych, ustawy
o samorzqdzie powiatowym, kodeksu post~powania administracyjnego;

g) preferowana znajomosc obs~ugi system6w elektronicznego obiegu dokument6w w urz~dach;
h) preferowane doswiadczenie w zakresie obs~ugisystem6w informatycznych ( ARCUS 2005,

Centralna Aplikacja Raportujqca);
i) obstuga: komputery, biurowy sprz~t informatyczny, system operacyjny Windows, pakiety

biurowe Microsoft Office, Libre Office, Open Office;
j) znajomosc j~zyka angielskiego i niemieckiego w stopniu komunikatywnym;
k) umiej~tnosc pracy w zespole, komunikatywnosc, samodzielnosc, umiej~tnosc radzenia sobie

w sytuacjach trudnych ( kryzysowych ), odpornosc na stres;
I) preferowane doswiadczenie w zakresie organizowania cwiczen i pozoracji w zakresie

ratownictwa i ochrony ludnosci;
~)umiej~tnosc sporzqdzania dokumentacji niejawnej.

3. Zakres wykonywanych zadari na stanowisku:

a) opracowywanie i utrzymywanie w statej aktualnosci dokument6w dotyczqcych osiqgania
wyzszych stan6w gotowosci obronnej panstwa, w zakresie planowania operacyjnego;
przygotowan podmiot6w leczniczych na potrzeby obronne panstwa, akcji kurierskiej, sta~ego
dyzuru, stanowiska kierowania, wsparcia panstwa-gospodarza (HNS);

b) opracowywanie program6w i plan6w w zakresie realizacji szkolenia obronnego;
c) prowadzenie biezqcej dokumentacji planistycznej i sprawozdawczej dotyczqcej realizacji zadan

obronnych;
d) prowadzenie spraw zwiqzanych z dzia~alnosciq Panstwowej Strazy Pozarnej

i Ochotniczych Strazy Pozarnych;



e) obsfuga biurowa Komisji Bezpieczenstwa i Porzqdku;
f) organizowanie realizacji zadan z zakresu administracji rzqdowej realizowanych przez powiaty

wynikajqcych z art. 73 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. 0 kombatantach oraz niekt6rych
osobach b~dqcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

g) utrzymywanie wsp6fpracy z innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadan.

4. Informacja 0 warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca administracyjno-biurowa przy komputerze;
b) wymiar czasu pracy - pefny etat w godz. pon., sr. czw. 7.30 -15.30, wt. 7.30 -16.00,

pt. 7.30.15.00;
c) praca w pomieszczeniu biurowym Wydziafu Zarzqdzania Kryzysowego, Ratownictwa

i Zdrowia mieszczqcym si~ na drugim pi~trze budynku (46-300 Olesno, ul. Dworcowa 4);
d) praca w sytuacjach stresowych, koniecznosci szybkiego reagowania i podejmowania decyzji;
e) istnieje potrzeba wyjazd6w sfuzbowych, zwiqzanych z powierzonymi obowiqzkami. Pracownik

b~dzie uczestniczyf w szkoleniach i cwiczeniach poza miejscem pracy;
f) praca wymaga umiej~tnosci analitycznego myslenia oraz umiej~tnego wsp6fdziafania

z innymi pracownikami i podmiotami;
g) obsfuga urzqdzen biurowych, w tym komputer6w, faks6w, niszczarek, kopiarek itp.;
h) praca b~dzie wymagafa dost~pu do informacji niejawnych 0 klauzuli zastrzezone, co zwiqzane

jest z brakiem jakichkolwiek przeciwwskazan ze strony pracownika do uzyskania stosownego
poswiadczenia bezpieczenstwa;

i) dyspozycyjnosc - poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy i dni swiqteczne;
j) warunki wynagradzania - wedfug obowiqzujqcego regulaminu (kategoria zaszeregowania

X-XIV).

5. W miesiqcu poprzedzajqcym dat~ upublicznienia ogfoszenia wskaznik zatrudnienia os6b

niepefnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepis6w 0 rehabilitacji zawodowej
i spofecznej oraz zatrudnieniu os6b niepefnosprawnych, jest wyzszy niz 60/0.

6. Wymagane dokumenty
a) list motywacyjny,
b) cv z dokfadnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej si~ 0 zatrudnienie ( wz6r na stronie

www.bip.powiatoleski.pl w zakfadce nab6r na wolne stanowiska),
d) kserokopie dokument6w potwierdzajqcych kwalifikacje zawodowe, potwierdzone za

zgodnosc z oryginafem przez zainteresowanego,
e) kserokopie dyplom6w potwierdzajqcych ukonczenie uczelni, potwierdzone za zgodnosc

z oryginafem przez zainteresowanego,
f) kserokopie innych dokument6w 0 posiadanych kwalifikacjach i umiej~tnosciach,

potwierdzone za zgodnosc z oryginafem przez zainteresowanego,
g) kserokopie swiadectw pracy, potwierdzone za zgodnosc z oryginafem przez

zainteresowanego,
h) oswiadczenie kandydata 0 niekaralnosci za przest~pstwa popefnione umyslnie,
i) oswiadczenie kandydata , ze nie toczy si~ przeciwko niemu post~powanie scigane

z oskarZenia publicznego lub umyslne przest~pstwa skarbowe,
j) oswiadczenie 0 pefnej zdolnosci do czynnosci prawnych, korzystaniu z pefni praw

publicznych i obywatelstwie polskim z zastrzezeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
o pracownikach samorzqdowych ,

k) oswiadczenie kandydata 0 braku przeciwwskazan zdrowotnych do zatrudnienia na
stanowisku 0 kt6re si~ ubiega,

I) oswiadczenie 0 prowadzeniu dziafalnosci gospodarczej, jesli kandydat takq dziafalnosc
prowadzi,

http://www.bip.powiatoleski.pl


J)oswiadczenie 0 posiadaniu orzeczenia 0 niepeJnosprawnosci, jezeli kandydat chce
skorzystac z uprawnienia, 0 ktorym mowa w art.13a ust. 2 ustawy 0 pracownikach
samorzqdowych,

m) inne dokumenty (ewentualne referencje).

7. Informacja dotyczetca przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Administratorem Panstwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starosta
Oleski, majqcy siedzib~ w Starostwie Powiatowym w Olesnie (dalej: Starostwo), przy ul. Jana
Pieloka 21,46-300 Olesno.

Inspektor ochrony danych

Mogq si~ Panstwo kontaktowac z wyznaczonym przez Starost~ Oleskiego inspektorem ochrony
danych osobowych pod adresem: Starostwo Powiatowe w Olesnie, ul. Jana Pieloka 21, 46-300
Olesno, e-mail: iod@powiatoleski.pl. tel. 34 3597833.

eel i podstawy przetwarzania

Panstwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 b~dq przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego post~powania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym
dane do kontaktu, na podstawie zgody3, ktora moze zostac odwoJana w dowolnym czasie.

Jezeli w dokumentach zawarte Sq dane, 0 ktorych mowa wart. 9 ust. 1 ROOO konieczna b~dzie
Panstwa zgoda na ich przetwarzanie4, ktora moze zostac odwolana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Oz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1
Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawcow dokumentacji w sprawach zwiqzanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Oz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplYwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z poin. zm.)
(dalej: ROOO);

3Art. 6 ust. 1 lit a ROOO;

4Art. 9 ust. 2 lit. a ROOO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcq Panstwa danych osobowych b~dzie firma netkoncept.com sp. j. z siedzibq w Opolu, ul.
Partyzancka 5a, 45-801 Opole, w zwiqzku z korzystaniem przez Starostwo z systemu
elektronicznego obiegu dokumentow (S00365).

Okres przechowywania danych

Panstwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym b~dq przechowywane do
zakonczenia procesu rekrutacji.

Prawa osob, ktorych dane dotyczet

Majq Panstwo prawo do:

a) prawo dost~pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

mailto:iod@powiatoleski.pl.


d) prawo do usuni~cia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urz~du Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja 0 wymogu podania danych

Podanie przez Panstwa danych osobowych w zakresie wynikajqcym z art. 221 Kodeksu pracy jest
niezb~dne, aby uczestniczye w post~powaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panstwa innych
danych jest dobrowolne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy sk~adae w zaklejonych kopertach
w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Olesnie osobiscie lub za posrednictwem poczty
w terminie do dnia 23.04.2019 r. do godz. 15-tej z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Zarzadzania
Kryzysowego. Ratownictwa i Zdrowia.

Aplikacje, kt6re wp~nq do Starostwa po wyzej okreslonym terminie nie b~dq rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg6~owe CV (z uwzgl~dnieniem
dok~adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny bye opatrzone klauzulq: Wyrazam zgod~ na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb~dnych do
realizacji procesu rekrutacji.

Informacja 0 wyniku naboru b~dzie umieszczona na stronie internetowej (www.bip.powiafoleski.pl
w zak~adce nab6r na wolne stanowiska) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego
w Olesnie, ul. Pieloka 21.

http://www.bip.powiafoleski.pl

