Ogłoszenie Nr: KS.110.2.2019.JK z dnia 28 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze.

Komendant
Straży Miejskiej w Katowicach
ul. Żelazna 18
40-851 Katowice
poszukuje 4 kandydatów na stanowisko urzędnicze: strażnik miejski - aplikant, w pełnym wymiarze
czasu pracy.

Oferujemy:
stabilne zatrudnienie, wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.695,00 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 3.055,00 zł brutto, możliwość dalszych awansów, dodatkowe
wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”, bezpłatne szkolenia, świadczenia socjalne, preferencyjne
ubezpieczenia grupowe, bezpłatne zajęcia z taktyk interwencji.
Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie,
ukończony 21 rok życia,
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
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.
Wymagania dodatkowe:
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,
prawo jazdy kat. B,
wysoka kultura osobista,
dyspozycyjność.
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,
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pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych
miejscowych zagrożeń,
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. Korzystanie
z pojazdów służbowych w ramach obowiązków służbowych w tym z samochodów uprzywilejowanych,
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 miesiącu styczniu 2019 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.
Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Katowicach lub
w siedzibie Straży Miejskiej w Katowicach),

własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata dotyczące: nie prowadzenia przeciwko niemu
postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
o niekaralności, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw
publicznych, posiadania obywatelstwa polskiego (dostępne na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Katowicach lub w siedzibie Straży Miejskiej
w Katowicach),

własnoręcznie podpisany list motywacyjny z zawartą klauzulą zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji,

własnoręcznie podpisany życiorys/CV z zawartą klauzulą zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji,

własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
(dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej
w Katowicach lub w siedzibie Straży Miejskiej w Katowicach),

kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, wymagane do
wykonywania oferowanej pracy,

kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
 zaświadczenie lekarskie zezwalające na przystąpienie do testów sprawnościowych,
 Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest
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Straż Miejska w Katowicach z siedzibą: ul. Żelazna 18, 40-851 Katowice, moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji –
ogłoszenie nr KS.110.2.2019.JK na stanowisko strażnik miejski - aplikant”,
w przypadku mężczyzn kserokopia książeczki wojskowej (kserokopia stron ze stosownymi
wpisami),
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 dokumentami kopii dokumentu, o którym mowa w art. 13 ust. 2b cytowanej wyżej ustawy.

Oferty pracy wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem
i nazwiskiem, numerem telefonu kontaktowego osoby składającej ofertę wraz z adnotacją: „Nabór
nr KS.110.2.2019.JK z dnia 28.02.2019 r. na stanowisko urzędnicze: strażnik miejski - aplikant
w 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 14 marca 2019 r.
Aplikacje, które wpłyną do Straży po wyżej określonym terminie (liczy się data wpływu do Straży)
nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie testów z wiedzy
ogólnej, testów sprawnościowych oraz terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Straż Miejska
w Katowicach, reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach, z siedzibą
w Katowicach przy ul. Żelaznej 18.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Katowicach: e-mail
służbowy: iod.straz.miejska@katowice.eu, tel. służbowy: 32/4940265.
3. Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę, na podstawie
dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. Odbiorcą danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest wyłącznie Straż Miejska
w Katowicach.
5. W przypadku ofert kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych
w protokole naboru do zatrudnienia, złożone dokumenty można odebrać osobiście w terminie
trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie
zniszczone.
6. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli uznają iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy
RODO.
8. Podanie przez osoby ubiegające się o zatrudnienie danych osobowych jest dobrowolne ale
konieczne dla celów przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz wybrania
kandydata do zatrudnienia i wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów
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obowiązującego prawa.
9. Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie nie będą udostępniane innym podmiotom
oraz nie będą przekazywane do państw trzecich a także organizacjom międzynarodowym.
10. Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Komendant Straży Miejskiej w Katowicach
( - ) Paweł Szeląg
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