
Zarządzenie Nr „Z.../2020
Wójta Gminy Rewal

* z dnia „?.. stycznia 2020r.* w sprawie ogłoszenia naboru na walne stanowisko urzędnicze.

Na podstawie ari. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzre o samorządzie gminnym (t.] Dz. U z
2019 r. poz. 506. 1309, 1571, 1696, 1815) oraz ari. 11 ust 1 ustawyz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1282) zarządzam co następuje:
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1. Ogiasza się nabór kandydatów na wolne stanoWisko urzędnicze w UrzędzieGminy Rawa —

straznik Strazy Gminne] w Rewalu .

2. Wymagania i kwalińkacje, jakie powinni posiadać kandydaci przystępujący do naboru, sposób
ich udokumentowania oraz warunki przyjmowania dokumentów aplikacyjnych określone
zosiaiy w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym zaiącznik do niniejszego zarządzenia.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Konstanty OŚWięcimski

Sporządziia:
Sekretarz G iny

Wioletta Biz Zińska
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1 Oryginał Reierai Organizacymo-Auminisiracylny Urzędu
2 Kopia użytkowa: www bip rewalpl, intranet



Zalacznikdo zarządzenia Nr Moze
wana Gminy Rewa! z dnia Psiyczma 20207.

Wójt Gminy Rewal
Ogłasza nabórna wolne stanowisko urzędnicze

Strażnik Straży Gminnej w Rewalu

|. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Rewalu
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Il. Określeniestanowiska urzędniczego:
Straznik straży gminnej

lll. Wymagania związane ze stanowiskiem:
1 Mmagania niezbędne:

1) wyksztalcenie co najmniej średnie lub średnie branzowe,
2) pelna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pelni praw publicznych,
3) obywatelstwo polskie,
4) ukończone 21 lat,
5) nienaganna opinia,
6) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
7) uregulowany stosunek do slużby wolskowej,
8) brak skazania kandydata prawomocnymwyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Mmagania dodatkowe :

1) wykształcenie wyższe,
2) ukończony kurs podstawowy dla strazników gminnych (miejskich),
3) co najmniej 3 letni staż pracy wjednostkach administracji publicznej na stanowisku

strażnik gminny (miejski),
4) prawojazdy kat. B,
5) dobra znajomość topografii gminy Rewal,
6) znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym co najmniej podstawowa

komunikację: niemiecki/angielski,
7) aktywność sportowa,
8) umiejętność dlugotrwalegodzialania w warunkach duzego obciążenia stresem,
9) umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, komunikatywność,
10) brak przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami (np. alergia, lęk),
11) wysoka kultura osobista, obiektywrzm, staranność, odpowiedzralnosć, terminowość,

rzetelność , dyspozycyjność, zaangażowanie, systematyczność,
12) prawo jazdy kategorii B.

W. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w

przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania zycia i zdrowia obywateli,

pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutkow klęsk Zywiolowych oraz innych
miejscowychzagrożeń,

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo
miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub
zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia wlasciwych służb, a także
ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,



5)
5)

7)

8)

9)

mi

ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
wspóldzralanie z organizatorami i innymi slużbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych,
doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytizeżwień lub miejsca ich zamieszkania,
jezeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym,
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu
i zdrowiu innych osob,
informowanie spolecznosci lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i

uczestnictwo w dzialaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i

wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i wspóleialanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami spotecznymi,
konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla
potrzeb gminy,
Inne obowiązki wynikające z aktów prawnych normujących funkqonowanie strazy
gminnych oraz ustawy o pracownikach samorządowych

V. Miejsce pracy, warunki pracy i wymiar czasu pracy:
1. Wymiar czasu pracy. pelen etat, pierwsza umowa o pracę na czas określony z

możliwością przedlużenia na czas nieokreślony,

Miejsce pracy: Urząd Gminy Rewal, pomieszczenie biurowe znajdujące Się w
podziemiu budynku polozonym przy ul. Mickiewicza 21.

Warunki pracy

a) praca w systemie równoważnego czasu pracy, w różnych godzinach, tzn.
praca zmianowa (w nocy, niedziele i święta),

b) praca biurowa oraz praca w terenie,

c) praca narazona na występowanie zagrożenia życia I zdrOWia,

d) praca wymagająca pelnej sprawnosci psychońzycznej,
e) osoby ubiegające się o stanowisko strażnika podlegają obowiązkowym

badaniom lekarskim oraz psychologicznym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym date publikacji
niniejszego ogloszenia wskaznik zatrudnienia osób niepelnosprawnych w UrzędzieGminy w Rewalu,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej I społecznej oraz o zatrudnianiu osób
niepelnosprawnych, nie przekroczyl 6%.

VI. Wymagane dokumenty:
1)
2)
3)
4)

5)

5)

7)

list motywacyjny,
zyciorys (CV) z dokladnym opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej ,

kwestionariuszosobowy,
potwierdzoneza zgodność z oryginalem kserokopie dokumentów potwierdzających
wyksztalcenie,
potwierdzoneza zgodność z oryginalemkserokopie dokumentów potvinerdzające
posiadane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia.
potwierdzoneza zgodność z oryginalemkserokopie świadectw pracy lub
zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające doświadczenie zawodowe.
oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań, zdrowotnych do wykonywania pracy
na w/w stanowisku (kandydat wytoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o

prace zostanie skierowany na badania wstępne),



8) os'wradczenie o niekaralności za przestępstwo popelnione umyślnie oraz o braku
postępowań karnych toczących się przeciwko kandydatowi,

9) oświadczenie o pelnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pelni praw
publicznych,

10) podpisana odręcznie klauzula otreści ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnychprzez Wójta Gminy Rewal
wcelu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jestem świadoma(y), że cofnięcie zgody
pozostaje bez wpływu na zgodność zprawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem ";

11) oświadczenie kandydata ozgodzie na przetwarzanie dodatkowych danych
kontaktowych otreści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
wpostacinumeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) wcelu
zapewnienia sprawnej komunikacji wtrakcie procesu rekrutacji przez Urząd Gminy
Rewal zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r wsprawie ochrony osób fizycznych
wzwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych). Jestem świadomy/a, że podanie danych jest dobrowolne Jedyną
konsekwencją niepodania danych będzie wydłużenie czasu korespondencji (ze
względu na konieczność wyslania wszystkich istotnych informacji wsposób
tradycyjny). Jestem śwradomy, ze udzieloną zgodę mogę wycofać wdowa/nym
momencie kontaktując się z inspektorem Ochrony Danych (mail wklauzuli
informacyjnej) oraz bezpośrednio z Urzędem Gminy Rewal Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność zprawem przetwarzania, którego dokonana na podstawie
zgody przed jej wycofaniem".

12) w przypadku osób, które zamierzają skorzystac : uprawnienia, o którym mowa w art.
13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych - kopia dokumentu
potwrerdzającego niepelnosprawnosc potwierdzona za zgodność z oryginalem.

VII. Termin i miejsce skladania dokumentów:
1. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jezeli zostana zlozone w zamkniętej

kopercie lub przestane poczta, z podanym adresem zwrotnym, w terminie do dnia 21
stycznia 2020r. do godz. 15.00w sekretariacie (pok. Nr 6) Urzędu Gminy Rewal, ul.
Mickiewicza 19. 72-344 Rewal, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - strażnik straży gminnejw Rewalu" (w przypadku ofert
przesłanych pocztą decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Rewal).

2. Dokumenty zlozone po upływie wymienionego terminu nie będą rozpatrywane
3. Zlozone oferty będa badane pod względem kompletności i spełniania przez

kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby które
spelnia wymagania formalne określone w ogloszeniu i zakwalinkują się do dalszego
postepowania zostaną Zaproszone do kolejnego etapu naboru. O terminie rozmów
kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres
email lub telefonicznie.

4. Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogloszeń w UrzędzieGmin Rewal.

Rewal, dnia 08 stycznia 2020r
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KonstantyTong?Oświęcimski



Klauzula informacyjnadla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko
urzędniczew Urzędzie Gminy Rewal

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6753 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przeplywu takich danych (...) tzw RODO informuję. że:
1. Administratorem Panr/Pana danych osobowych jest Gmina Rewal reprezentowana przezWójta
Gminy Rewal z siedzibą przy ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal.
2. Administrator wyznaczyi InspektoraOchrony danych nadzorującego prawidłowośćprzetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się za posrednictwemadresu e-mail:
rodo@rewal.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie
niezbędnymdo przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 roku › Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). ustawy Z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 1282) Wpozostalym zakresie na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest zgody osoby. której dane dotyczą
4 Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom l podmiotom wylacznie na podstawie
obowiązującychprzepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej,
a następnie przez okres wynikający z ustawowowymaganego okresu utrzymaniadanych, w innym
przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.W przypadku zatrudnienia
dokumenty aplikacyjne zostaną dolaczone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane
przez okres wymagany przepisami prawa.
6 Ma Pani/Pan prawo dostepu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych w przypadkach określonychw przepisach RODO
7 W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysluguje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8, Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego › Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
naruszato przepisy RODO
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
11. Podanie danych osobowych jest warunkiemwziecia udzialu w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak mDZliWOŚCI wypelnienra
obowiązkówwynikających z przepisów prawa. a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej
zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.

Potwierdzam, że zapoznalam(em)się i przyjmuję do wiadomościpowyższe informacje.

Miejscowosc. data. czytelny podpis


