
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Nysy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko - urzędnicze

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

aplikant - Straż Miejska

nazrł,a stanorliska pracł,

1. Wymagania niezbędne:

l) obywatelstrvo polskie,
2) rviek: LlkoIiczone 2l lat,

3) w,kształcenie: co na-jnlnie.j średnie o profilu ogolnym lub zawodor,vym,
1) Pełna zdolnoŚc do czl,nności prawnych i korzystarńę zpełni praw publicznych,
5) niekaralnoŚc Prawomocnyrn wyrokiem sądu za ścigane z oskarzenia publiczrrego

i Lrmyślnie popełnione przestępstwo lLrb przestępstwo skarbowe,
6) tlienagaIrtlaopinia,
1) stan zdrowia pozwalający,na zatrltdnienie na stanowisku straznika
8) sprawnośó pod rł,zględem fizycznym i psychiczllym,
9) uregulovvany, stosunek do słuZby wojskowej.

miejskiego,

Ż, WYmagania dodatkowe Pozwalające na opĘmalne wykonywanie zadańna stanowisku:

1) uprawnienia: prawo jazdy kat. B,
2) PredYsPozYcje osobowoŚciowe: poszanowanie prawa, wysoka kultura osobista,

dYsPozYcYjnoŚÓ, komunikałwność, kreaĘwność, odporność na stres,
zdyscyplinowanie,

3) umiejętnoŚci zawodowe: podstawowa umiejętność obsługi komputera klasy pC,
4) Preferowane ukończone szkolenia i kursy specjalistyczne: podstawowy straznika

miej ski ego, pierwszej pomocy medycznej, samoo brony.

3. Zakres wykonywanych zadań i obowiązków na stanowisku:

l) ochrona sPokoju i Porządku pub|icznego w miejscach publicznych na terenie miasta
i gminy Nysa,

2) czuwanie nad Porządkiem i kontrolą ruchu drogowęgo - w zakresie określonym
w przepisach o ruchu drogowym,

3) kontrola Publicznego transpotlu zbiorowego - w zakresię określonym w art. 45 ust. l
ustawY z dnia 16 grudnia 20I0r" o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz.U. z2011r., Nr 5, poz. 13 i Nr 228. poz.1368),

4) wsPÓłdziałanie z właŚciwymi podmiotami w zakresie ratowania Ęcia i zdrowia
obYwateli, PomocY w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych
oraz innych miejscowych zagrożeń,

5) zabezPieczenie miejsca przestępstwa, katastrofo lub innego podobnego zdarzenia albo



miejsc zagrozonych takim zdarzeniem przed dostępenl osób postronnych lub
zl'liszczetlietll śladów i dolvodólv. do rnotnentu przybycia właściwych słuzb, a takze
ustalenie, rv miarę rnozlilvości, śrviadkow zdarzęnia,

6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń uzyteczności publicznej,
7) współdziałanie z organizatoranli i inrrymi służbami w ochronie porządku podczas

zgromadzeIi i inlprez pirblicznych.
8) doprorvadzanie osób nietrzezr.l,ych c1o izby wytrzezrvieIi lub miejsca ich zamieszkania,

_;eżeli osobl,te zachowatliem swoim dają powód do zgorszenia w niiejscu
pLrblicznl,nl. znajdLrją się w okolicznościach zagrażających ich zyciu lub zdrowiu albo
zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

9) irrfornrowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, atakże inicjowanie
i uczestllictr.vo w działaniach rna.iących na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i rvykroczeń, oraz z,jawiskonl krl,nlitlogentl1,ln i współdziałanie lv fvm zakresie
z orgallatrri państr.vowvnri, salnorządowynli i organizacjarni społecznvmi.

l0) konwojolł,anie dokunrentów. przedmiotow wafiościorł,ych lub rvafiości pieniężnych
dla potrzeb grnirly,

1 1) poszanowatlie powagi, hotloru. godności obywateli i własrrej,

l 2 ) zachorvall i e taj enl n i cy prar,vn ie ch ro n i onej,

13)przestrzeganie prawa, rzetelne. bezstrorltle i termirrorł,e wvkon1.1vanie poleceli
przełożclnyclr,

l4) podejnor,vaIrie interrvencji rv svtuac.iach zagrozenia zycia, zdror,via lub mienia, atakże
w, przvpadktt naruszetlia dóbr osobistych ludzi,

l 5) stałe podnoszetlie krvalifikac.j i zawodowych.

1. Informacja o warunkach pracy na stanolvisku:

l) praca \\ pelllyrll rł1 lltiarze czastl prae ).
2) praca w sl,sternie ztlliallorv1,1n. \Ą porze nocnej, w niedziele i święta.
3) f'izl,czne warunki pracy: praca tereIlowa,
4) Lrciążlir,vości fiz,"-,czlle wvstępujące tv nliejscu rvykonyrvania czynności zawodorvych: praca

rvvkonylł'ana w ztniennych warutll<ach atmosfęryczrlych. stres, narazenie życia,
5) r.ryposazenie stanolviska pracy: konrpLlter z oprogralTorvanien, drukarka,
6) il'lne urządzetlia: radior.vóz, rolver słuzbo,uvy. radiostac.ia, aparat cyfrorv,v, telefon analogowy

(system konrLrnikacji wewnętrznej). urządzelrie sterlrjące (rnonitoring).

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnospralvnych:

W nliesiącLr poprzedzającym datę Llpublicznienia niniejszego ogłoszenia rvskaźrlik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodorvej i społeczne_i oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Irie

przekroczyl 60ń.

6. Wvmagane dokumenty:

l ) list rnotr rłacrjIl1 .

2) życiorys - Curricululn Vitae r,vłasnoręczllie podpisany,
3 ) kr,vestiollariusz osobovn,y rvedług wzorll dostępnego lla stron ie internetowej

UrzędLr Mie.jskiego rł Nysie lLrb Kolnórce Kadr lv Wl,dziale Administracyjnyrn
UrzędLr Miejskiego w Nysie,

4) kserokopia świadectwa lirb dyplomu potwierdzającego wl,kształcenie,



5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (jeżeli kandydat

posiada),

6) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy: świadectwa pracy,

zaświadczęnie o zatrudnieniu (eżeli kandydat posiada),

7) kserokopia książeczki wojskowej z uwzględnieniem stron potwierdzających dane

osobowe oraz uregułowany stosunek do służby wojskowej lub zaświadczęnię
z WKU,

8) oświadczenie o posiadanym obyrvatelstwie polskim,

9) opinie, referencje (ezeli kandydat posiada),

i0) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu zpełni
praw publicznych,

11) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomoanym wyrokiem sądu za
ścigane z oskarżęnia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub

przestępstwo skarbowe,

12) oświadczenię o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowi sku strazn ika m iej skiego.

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
wNysie i w Komórce Kadr w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie
ul. Kolejowa 15.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest

opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.eu,

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,DoĘcry naboru na stanowisko
aplikanta w Straży Miejskiej" należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Nysie ul. Kolejowa 15 pok, 102 w terminie do dnia 16 sierpnia 2016r. do godz. 1530.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą

rozpatrywane.

Inforrnacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraztablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej 15.

Wymagane dokumenĘ aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i Curriculum Vitaeo

powinny być opatrzone klauzulą i podpisem:

Wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawaĘch w ofercie dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia I997r.

oochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz.2135 ze zm.) oraz ustawą zdnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U,2016r, poz. 902).

BUR NYSY

,&rz
Data pLr b l i kac.j i ogłoszen ia ł .?:.?.7.,. ZO l ar.

Ib


