Ogłoszenie nr: KS.110.5.2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
Komendant
Straży Miejskiej w Katowicach
ul. Żelazna 18, 40-851 Katowice
poszukuje 15 kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: strażnik miejski - aplikant, w pełnym
wymiarze czasu pracy.
Oferujemy:
stabilne zatrudnienie, wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.050,00 zł brutto, dodatek za wieloletnią
pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, pierwsza umowa zawarta na czas określony
trwający 12 miesięcy, w czasie której aplikant przechodzi obowiązkowe szkolenie podstawowe
w ramach adaptacji zawodowej - po roku zatrudnienia i pozytywnie zdanym egzaminie kończącym ww.
szkolenie możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awans na stanowisko młodszego strażnika
z wynagrodzeniem zasadniczym 3.335,00 zł brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”,
system motywacyjny (dodatki za pracę w warunkach uciążliwych, dla strażników realizujących zadania
bezpośrednio w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych, poza siedzibą jednostki) możliwość
dalszych awansów, bezpłatne szkolenia, świadczenia socjalne, preferencyjne ubezpieczenia grupowe na
życie, bezpłatne zajęcia z taktyk interwencji.
Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie,
ukończony 21 rok życia,
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność sądowa za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe,
wykształcenie co najmniej średnie,
nienaganna opinia,
sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
uregulowany stosunek do służby wojskowej,
umiejętność pracy w stresie i w warunkach uciążliwych,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek
podania nie wynika z przepisów prawa.
Wymagania dodatkowe:
prawo jazdy kat. B,
znajomość przepisów ustawy o strażach gminnych oraz ustawy o pracownikach samorządowych,
umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole,
doświadczenie zawodowe w pracy w organach państwowych (Policja, Państwowa Straż Pożarna,
Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna) bądź związane z bezpieczeństwem i porządkiem
publicznym,
wysoka kultura osobista,
dyspozycyjność,
motywacja do pracy na oferowanym stanowisku.
Do obowiązków osób zatrudnionych na stanowisku strażnika należeć będzie między innymi:
• ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
• czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach
o ruchu drogowym,
• współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych
zagrożeń,
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•

ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w zapewnieniu porządku podczas zgromadzeń
i imprez publicznych,
inne zadania i obowiązki nałożone przez ustawę o strażach gminnych oraz akty prawa
miejscowego.

Warunki pracy: pełny wymiar czasu pracy, praca na terenie miasta Katowice z możliwością pracy
wykonywanej wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń, praca decyzyjna związana z odpowiedzialnością,
praca w systemie zmianowym, możliwość pracy w porze nocnej, w niedzielę i święta, praca
w zmiennym mikroklimacie, wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej, zespołowa. Ponadto:
kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w ramach obowiązków służbowych, stosowanie środków
przymusu bezpośredniego, korzystanie z urządzeń łączności radiowej, praca na wysokości do 3m., praca
wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientem zewnętrznym.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Katowicach, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w maju 2022 r. wynosił mniej niż 6 %.
Zagrożenia na stanowisku pracy: obciążenie stresem, zmienny mikroklimat, narażenie na uszkodzenie
ciała, utratę zdrowia, zarażenie chorobami zakaźnymi podczas interwencji i innych czynności.
Dokumenty wymagane od kandydata:
1) Dokumenty aplikacyjne dla kandydata (dostępne wraz z instrukcją wypełniania na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Katowicach lub w siedzibie
Straży Miejskiej w Katowicach), tj.:
- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Straży Miejskiej
w Katowicach,
- Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Straży Miejskiej w Katowicach,
- Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy,
- Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Straży Miejskiej w Katowicach – stan
zdrowia – test sprawności fizycznej.
2) podpisany list motywacyjny,
3) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie minimum średnie.
Dokumenty dodatkowe od kandydata:
1) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje
zawodowe wymagane do wykonywania obowiązków służbowych związanych z oferowanym
stanowiskiem (kursy, szkolenia itp.),
2) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
3) Klauzula zgody kandydata do pracy na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
(tylko w przypadku, gdy zachodzą do tego przesłanki - dostępna w Dokumentach aplikacyjnych
dla kandydata zamieszczonych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży
Miejskiej w Katowicach)
4) osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz
z ww. dokumentami kopii dokumentu, o którym mowa w art. 13 ust. 2b cytowanej wyżej ustawy.
Oferty pracy wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Nabór nr KS.110.5.2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. na stanowisko urzędnicze: strażnik miejski aplikant Straży Miejskiej w Katowicach”
u dyżurnego Straży Miejskiej w Katowicach, przy ul. Żelaznej 18, w godz. 6.00 - 16.00, we wszystkie dni
tygodnia, w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2022r.
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Aplikacje, które wpłyną do Straży po wyżej określonym terminie (liczy się data wpływu do Straży)
nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani odpowiednio o miejscu i terminie: testów z wiedzy
ogólnej, testów sprawnościowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Przedmiotowa informacja zostanie
przekazana w sposób podany w kwestionariuszu, jako dane kontaktowe.
Informacje dodatkowe:
Rodzaje ćwiczeń na teście sprawnościowym: siady z leżenia tyłem, rzut piłką lekarską, bieg wahadłowy,
bieg ze zmianami kierunku.
Ochrona Danych Osobowych – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów
do zatrudnienia w Straży Miejskiej w Katowicach dostępna jest na stronie internetowej BIP Straży
Miejskiej w Katowicach.

Komendant
Straży Miejskiej w Katowicach
(-) Paweł Szeląg
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