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OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Nysy
ogłasza otwartY i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Nysie z siedzibą w Nysie przy ul. Kolejowej 15

aplikant - Straż Miejska

naz\\,a stanow,iska pracv

Wvnragania niezbędne:

] ) ob1,li,atelstrvo poIskie"

2) rvieI<: ultoticzone 2l lat.
j) rvvkształceIlie: co Ila_jnlnie.j średnie o profilLl ogolnym lub zarvoclow1,1ll,
4) PełIla zdolrlość do czy'nności prawllych i korzystallie z pełni praw publiczIlych,
5) niekaralnoŚc plawomocnynl r,vyrokienl sądu za ścigane z oskarzenia pr"rbliczllego

i Lrnyślllie popełnione plzestępstwo lLlb przestępstwo skarbowe.
6) tlienaganna opinia.
1) stall zdrorvia poz,,vala.jacl,na zatrudnienie tla stanorvisku straznika nlie.jskiego.
8) sprawllclsć pod lłzględem f'iz1,,cznl,nr i psvchiczny,nl,
9) uregulorvany stosullek do słLrzby rvojskowej.

WYnragania dodatkowe pozwalające na op§malne wykonlłvanie zadań na stanowisku:

1) upl,arvnietlia: prarł,o jazd1, kat. B,
2'} Predl'sPozycje osobowoŚciolł,e: poszallo\\allie pratva, w.ysoka ltultura osobista,

d1,'sllclzl"cl'jIloŚĆ, koInLrrlikatl,rł,ność, kreatvwllość, oclporność lla stres.
ztlr se r p l illt lit e ll ie ,

3 ) Lrnlie_jętnoŚci zar.l'odou,e: podstar,vorł,a Lrnliejętnośc obsłLrgi konlputera klasy pC.

Zalrres rvykonpvanych zadań i obolviązków na stanowisku:

l) ochrona spokoju i porządku pLrblicznego rv nriejscach publicznvch na terenie lniasta
i gnlinY Nvsa zgodrlie z ttstar.vą o strazach gminnych. rvykollyrvanie obou,iązkóry
pt,arł ll iczych.

2) czLtw'atlie llacj porządlrienl i koIltrolą ruchu drogowego - w zakresie określonyrll
rł, przepisach o ruchu drogowynr,

3) ltontrola pLrblicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w ar1. 45 trst, l

LlSta\\Y z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznynr transporcie zbiorow.ytl1
(Dz.U. z20llr.. Nr 5. poz.13 iNr 228. poz. l368),

:1) lvsPołdziałanie z r.vłaścirvymi podmiotatni rv zakresie ratowania ż,vcia i zclror,via
obvrl'ateIi. polll()e\ \\ ltlsLl\\aIliLt arvarii techtliczllych iskutkórv klęsl< żvvviołowych
oraz inlll,ch lnie.jscolr,r,ch zagrozeIl.

5) zabezpieczellie rlliejsea pl,zestępsf\\a. l<atastrofy lub innego podobnego zdarzellia albo
Inie_jsc zagroźollvch takiln zclarzeIlieI1,1 przed dostępern osob postronnych lLlb

2.



zlliszczel]ieIl śladorv idolvodów, do momenttl przybycia właściwych słLlzb, a także
ustalenie, w rniarę lrrozlirvości, świadków zdarze.nia,

6) ochrona obie]<tórv komunalnych i Lrrządzeń uzyteczności publicznej,
7) rvspołclziałanie z organizatorarni i innymi słuzbami w oclrronie porządku podczas

zgroInadzeIi i in-rprez publiczllych,
8) doproił,adzanie osób nietrzezrvych do izby r,vytrzezlviell lub miejsca iclr zamieszkania.

jezeli osclbl,te zaclloilatrieIll sr.i,oit1,1 doją polł,od do zgorszenia w nlie.jscLl

pLrbliczllr.,lll. zna.jdLrją się r,t, okoliczliościacIl zagrażtl_jący,ch ich zyciu lub zdrorł,iLr albo
zagrażtt.ją ży,ciu izdrorł,iu inlll,ch osob.

9) infbrnlorvanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a takze inic.jorvanie

i ttczestnictr,vo r,r,działaniach nlających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstrł,

i nl,kroczeń oraz zjarviskom kryminogennym i rvspółdziałalrie lv Ęm zakresie
z orgatlalni paIistw,ou,1,1lli. sanorządorvymi i organizac.janli społecznymi.

10) lioIlri,o.jorłallie dokLrtlletltóu,. przedllliotow wartościow,l"ch lLrb wańości pienięznych
dla potrzeb glnin1,,

l l) poszanolvatrie porvagi. hotloru, godności obywateli i r,vłasnej,

1 2) zacllorvanie tajenrnicy prarvnie chronionej,
13) przestrzeganie pfawa. rzetelne, bezstrotltle i tenlritlowe wl,konyrvatlie poIeceń

przełożonvch.
l4)pocle_jnlolvallie interrverlc.ji lv sytuacjach zagroźenia zycia, zdrowia lLrb nrienia, a takze

rv przr,padku Ilaruszenia dóbr osobistych lLldzi.

l 5) stałe pocltloszeIlie lirvalifikac.j i zarlodouvch.

4. lnlbrmacja o rł,arunkach pracv na stanorvisku:

l l pl,ae a \\ peIttl tn rr l lll iarze Czas[l prac\,.

2) praca \\,systeInie zllriaIlori,yln. \\,porze nocnej. r,l,niedziele iśrvięta,
j) fiz_r,cztle ll,arr_iIllii I]fac\,: praca tefello\\,a,
-i) Llciazliuclści trzvczllę \\\ stę|]tliące rr rniejsctt lłvkollr"lvaIlia czyIl1-1ości zarł,odowych: praca

\\\ koll},walla rł,zt-llienIly,ch rvarullkach atnlosfervcznych, stres, narazenie życia,
5) lr,vposażenie stanorvisl<a placy: komputer z oprogralllowatliel-t,l, drLrkarka,
(r) inrłe ttrządzenia: radiowóz. rorver słuzbowy, radiostacja, aparat cyf1,or,v,y. telefon aIlalogorr,,l,

(s1,,steIll komunikac.ji rł,er,vnętrznej), Lrrządzenie sterLrjące (rnonitoring).

5. lntbrnrrrcja o rvslłaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W nliesiącLr pclprzedza.jącr,,nr datę uptrblicznienia niniejszego ogłoszenia wskaznik
ziitrudlliellia osob Iliepelrlosprawn,u-ch rv Urzędzie Mie_jsl<inl lv Nysie r.v roztlt"tlieIliu pI,zepisórv

o rehabilitac_j i zarvodorvej i społcczne.] oraz zatrudIliarlit,r osób tliepelllclsprau,nvch. nie

przeI<r,tlczl,ł 60ń,

6, Wvnlagane dokumenty:

a) list rnoty,lvacy,jll1.

b) życior1,,s - Curriculutn Vitae rvłasnoręczllie podpisany,

c) kivestionaritlsz osobo\ły lvedłLrg wzorll dostępnego na stroIl ie illtel,netoti,ej

tJrzędLr Mie.iskiego lv Nysie lLrb Konlórce Kadr w Wydziale AdrllinistracyjnyIn

Urzędu Miejskiego w Nysie.

d) kserokopia śi.l,iadectrva lLrb dyplonru potrvierdza.jącego wykształcerrie.

e) lrseroltopie zaślviadczeti o ukoIiczclrlych kLlrsach i szkoleniach (iężeli kandydat

posiada),



0 kserokoPie dokttnletlttilv potrvierdza.jących staż pracy: ślviadectwa pracy,
zaśw,iadczellie o zatrudrlieniu (jezeli kancly,clat posiacla),

g) liserokoPia książeczki wojskowe.j z potr.vierdzenienl uregulorvanego stosunku clo
słLrzby rvojskowej lLrb zaśr,viadczeIlie z WKU,

h) ośr,viadczenie o posiadan1,,nr obywatelstlvie polskim.
i) opinie, referencje (ezeli kalldydat posiada),
j) oŚrviadczenie o pełrlej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu zpełni

prarv publicznych.
li) oślliaclczerlie kalldvdata. ze nie był skazany, prawomocnyItl r.vyrokienl sąclr,r za

Ścigalle z oskaI'żenia publicznego iLrnyślnie popełnione przestępstlvo lub
plzestępst\vo skarbou.e.

l) oŚrr,iadczetlie o bral<Lt przeciwskazaIi zdrorvotnych do wykonywania pracy na
stanolvi sl<.u strazn il<a nr iej skiego.

DrLrk krvestiotlariLrsza osobor,vego _jest dostępIly na stronie internetowe.j UrzędLr Miejskiego
rr NYsie i r.',' l(oIllór-ce Ktrclr rv WvdziaIe AdrniIlistracy,jnym Urzęclu Mie.jskiego w, Ny,sie
Lll Kole,ioiva l5.

Regulamin naboru na r,volne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest
opLrblikorvaIly rł, BIP na strotlie interIletowej www.ll),sa,eu.

Zatrudllienie kandydata ul,łonionego lv drodze tlaborlt nastąpi lv ranrach Llmowy o placę na
czas oltI'eŚIotlv Ilie dlLrższy lliż l2 miesięc1,,. W tł-n okresie osoba zatrudniona po raz pier.ri,sz1,
Ila statlorr isl<u straznika niejskiego odbyr.va szkolenie podstarvorł,e, Po ukoticzeniu
z rrrtlikienl pozvty\vll\llr szkolenia podstarł,o,uveeo. aplikant zostatlie zatrudrriony zgodnie
z PrzePisanli art. 25 itstarł,v z dIlia 29 sierpnia 1991r. o strazacIl grnillnych (Dz.U. z 2013r,,
poz. 383 ze nn.).

W'.vtnagane dokunrerl§ aplikacyjne lv kopercie z dopisl<iem.,Dotyczy naboru na stanowisko
aPlikrrnta rv Strażl'Miejskiej " Ilalezy składać osobiście lv sekretariacie UrzędLl Miejskiego
u'NYsie ul. I(olejorva l5 pok. l02 rł,terrnirlie do dnia 16 marca 20t6 r. rlo gotlz. 15]0.

r\plikrrcje, lrtóre rvpłyną do urzędu po rvyżej określonvm terminie nie będą
l"tlz pa t ryrt,a n e.

Irllornlacja o lvyniku naboru będzie urnieszczona na stronie interrretowej BiuletynLr Infornłacji
PLrblicznej oraz tablicy infornlacyjrrej lv Urzędzie Miejskirn w Nysie przy ill, Kolejowej 15,

Wvnlagane tlokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i Curriculum Vitae,
pon,inny by,ć opatrzone klauzulą i podpisem:

\Ą',r'rażatll z-*odę lla przetwafzallie tlloich danyclr osobou,vch zalvartych w ofęrcie dla potrzeb
niezbęcinvch clo realiz:rc_ji procesLl rekrLrtac.ji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia l997r.
o ochrollie dany'ch osobowvch (Dz.U. z 20t5r., poz. 2135 ze nn.) oraz ustawą zdrlia
2l listopada 200Br. o pracorł,nikaclr sanlorządowych (Dz.U.2014r.. poz.1202 ze zln.).
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Data pLrblikacji ogłoszenia .ł.,.1?..ZOrcr. Kord


