
Burmisttz Miasta i Gminy Serock 
oglasza nabor na stanowisko utzqdnicze na zastqpstwo: 

w Straiy Miejskiej w Serocku 

I. Wymiar etatu: 1 etat (na zastqpstwo). 
11. Wymagania niezbqdne: 

1. posiadanie obywatelstwa polskiego, 
2. ukonczone 21 tat, 
3. wyksztalcenie co najmniej srednie, 
4, stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na stanowisku, 
5. pdna zdolnosc do czynnosci prawnych i korzystanie z pdni praw publicznych, 
6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przestqpstwo scigane z oskarienia 

publicznego tub umyslne przestqpstwo skarbowe, 
7. nieposzlakowana opinia, 
8. sprawnosc pod wzglqdem fizycznym i psychicznym, 
9. co najmniej 3 letni strai pracy, 
10. uregulowany stosunek do sluiby wojskowej, 
1 1. prawo jazdy kat. B 

Ill. Predyspozycje i umiejqtnosci dodatkowe: 
1. ukonczone szkolenie podstawowe strainikow gminnych poswiadczone stosownym swiadectwem, 
2, posiadanie wyksztalcenia wyiszego z zakresu studiow: bezpieczehstwa wewnqtrznego, zarzqdzania 

kryzysowego, prawnych, administracji, nauk spdecznych, 
3. posiadanie stazu pracy w sluzbach mundurowych zapewniajqcych potzqdek i bezpieczenstwo 

(preferowany stai pracy w straiy miejskiej, policji, straiy granicznej, itp.), 
4. znajomosi: przepisow z zakresu ustaw o: straiach gminnych oraz aktow wykonawczych, policji, 

samorzqdzie gminnym, dostqpie do inforrnacji publicznej, utrzymaniu porzqdku i czystosci w gminie, 
ruchu drogowym, o ochronie danych osobowych, kodeksu wykroczen, kodeks postepowania 
w sprawach o wykroczenia, 

5. posiadanie nastqpujqcych umiejqtnosci: obslugi komputera, pracy w zespole, stosowania odpowiednich 
przepisow, organizowania czasu pracy, podejmowania decyzji, radzenia sobie w sytuacjach 
kryzysowych, umiej~tnosc rozwiqzywania konfliktow oraz problemow spdecznych, 

6. posiadanie nastqpujqcych predyspozycji: wysoka kultura osobista, sumiennosc, dyspozycyjnoSC, 
zdecydowanie i samodzielnoSC w dzialaniu, odpornosc na stres, 

7. znajomosc jqzyka angielskiego w stopniu dobrym, 

IV. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku: 
Wykonywanie czynnosci administracyjno-porzqdkowych zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r. o strazach 
gminnych (Dz.U. z 2013r., poz. 1383 ze zm.) m.in.: 

1. ochrona spokoju i porzqdku w miejscach publicznych, 
2. czuwanie nad porzqdkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie okreslonym w ptzepisach o ruchu 

drogowym, 
3. wsptddzialanie z wlasciwymi podmiotami w zakresie ratowania zycia i zdrowia obywateli, pomocy w 

usuwaniu awarii technicznych i skutkow klqsk iywidowych oraz innych miejscowych zagrozen, 
4, zabezpieczenie miejsca przestqpstwa, katastrofy tub innego podobnego zdarzenia albo miejsc 

zagrozonych takim zdarzeniem przed dostqpem osob postronnych tub zniszczeniem sladow i dowodow, 
do momentu przybycia wlasciwych sluzb, a takie ustalenie, w miarq mozliwo~ci, swiadkow zdarzenia, 

5, ochrona obiektow komunalnych i urzqdzen uzytecznohi publicznej, 
6, wsptddzialanie z organizatorami i innymi sluibami w ochronie porzqdku podczas zgromadzen i imprez 

publicznych, 
7, wykrywanie i ustalanie sprawcbw "dzikich" wysypisk smieci, 
8. ujawnianie wykroczeh i Sciganie ich sprawcow, 
9. kontrola przestrzegania ladu i porzqdku w punktach sprzedaiy napojow alkoholowych oraz w ich 

najbliiszym otoczeniu, 



10. kontrola wywiqzywania siq wlascicieli i zarzqdcow nieruchomosci z obowiqzkow wynikajqcych 
z regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, 

11, doprowadzanie osob nietrzeiwych do izby wytrzezwien lub miejsca ich zamieszkania, jezeli osoby te 
zachowaniem swoim dajq powod do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdujq sie w okolicznoSciach 
zagraiajqcych ich iyciu lub zdrowiu albo zagraiajq tyciu i zdrowiu innych osob, 

12. inforrnowanie spdecznosci lokalnej o stanie i rodzajach zagroten, a takie inicjowanie i uczestnictwo 
w dziataniach majqcych na celu zapobieganie popehianiu przestqpstw i wykroczei oraz zjawiskom 
kryminogennym i wspadzialanie w tym zakresie z organami panstwowymi, samorzqdowymi 
i organizacjami spdecznymi, 

13, konwojowanie dokumentow, przedmiotow wartosciowych lub wartosci pienieinych dla potrzeb gminy. 

V. lnformacja warunkach pracy na stanowisku: 

1. Praca w systemie fiwnowainym (obejmujqcym godziny nocne i dni Swiqteczne). 
2. Praca wymagajqca pdnej sprawnosci psychoruchowej, w pracy wystqpuje wysitek fizyczny, praca 
samodzielna, praca wymagajqca odpowiednich funkcji psychicznych i motorycznych, praca wymagajqca 
szczegolnej koncentracji, dobrego sluchu i ostrosci wzroku, praca na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 

VI. Wymagane dokumenty: 

1. curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny - podpisane odrecznie, 
2, kopie swiadectw pracy dokumentujqcych wymagany staz pracy tub zaswiadczenie o zatrudnieniu, 

zawierajqce okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub zaswiadczenie 
potwierdzajqce wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, 

3. kopie dokumentow potwierdzajqcych wymagane wyksztalcenie, 
4, kopia dowodu osobistego, 
5. kopia prawa jazdy, 
6, kopie dokumentow potwierdzajqcych posiadanie dodatkowych kwalitikacji, 
7, kopia ksiqzeczki wojskowej z wpisami dotyczqcymi przebiegu sluzby wojskowej w przypadku gdy 

o pracq ubiega siq mqzczyzna, 
8, kopia dokumentu potwierdzajqcego uregulowany stosunek do sluzby wojskowej, 
9. swiadectwo poswiadczajqce ukonczenie szkolenia podstawowego straznikow gminnych, 
10. kopia dokumentu poswiadczajqcego obywatelstwo polskie lub oswiadczenie o posiadaniu obywatelstwa 

polskiego*, 
11. podpisane oswiadczenie o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystaniu z pdni praw 

publicznych* , 
12. podpisane oswiadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przestqpstwo 

scigane z oskarienia publicznego lub umyslne ptzestepstwo skarbowe, 
13, podpisana klauzula o tresci: ,,wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2015, poz. 2135 t. j.)". 

DOKUMENTY APLIKACYJNE: LIST MOTYWACYJNY ORAZ CV POWINNY BYC OPATRZONE KLAUZULq 

Wyrazam zgodg na przetwarranie moich danych osobowych zawatiych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbednych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z usfawq z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135 1. j.) Przyjmujg do wiadomoici fakt obowiqzku publikacji w Biuletynie 
lnformacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. 
o pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202 f. j.). 

Oswiadczenie powyiszej treSci moze by6 takze zlozone oddzielnie z zaznaczeniem, i e  dotyczy wszystkich 
zloionych dokumentow zwiqzanych z procesami rekrutacji do pracy. 



Wymagane dokumenty aplikacyjne winny byc przez kandydata wlasnorqcznie podpisane i zlozone osobiscie lub 
dorqczone listownie w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko urzednicze na 
zastqpstwo w Straiy Miejskiej w Serocku" w sekretariacie Urzedu Miasta i Gminy w Serocku pok, nr 24 lub za 
posrednictwem poczty na adres: 

Urrqd Miasta i Gminy w Serocku 
ul. Rynek 21 
05.1 40 Serock 
Termin skladania dokumentow uplywa dnia 31.03.2016r. 
Aplikacje, ktore wplynqpo wyzej okreslonym terminie (decyduje data wplywu do Urzqdu), nie bqdqrozpatrywane. 

lnforrnacja o wyniku naboru bqdzie urnieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnforrnacji Publicznej Utzqdu 
Miasta i Gminy Serock www.bip.serock.pl oraz na tablicy inforrnacyjnej w glownej siedzibie Urzqdu. 

INNE INFORMACJE: 
Z kandydatami wylonionymi w drodze konkursu zostanie podpisana umowa o prace na czas okreslony nie 
dluiszy n i i  12 miesiqcy. W tym okresie osoby zatrudnione po raz pierwszy odbywajqszkolenie podstawowe. 
Podpisanie umowy o prace zostanie poprzedzone specjalistycznymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi, 

Wybrany kandydat, przed zawarciern urnowy o pracq, zobowiqzany jest przedloiyc: oryginaly swiadectw pracy 
i innych dokumentow potwierdzajqcych zatrudnienie i staz, oryginal swiadectwa lub dyplomu potwierdzajqcego 
posiadane wyksztalcenie, zaswiadczenie o niekaralnosci z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaswiadczenie 
o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, potwierdzajqce brak przeciwwskazan zdrowotnych - zdolnosk do 
wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. 

Brak ztoienia ww. dokurnentow bqdzie skutkowal nie zawarciem umowy o prace. 
Osoby, ktore spdnily niezbqdne wymagania formalne i zakwalifikowaly siq do drugiego etapu naboru zostanq 
o tyrn listownie lubli telefonicznie poinformowane. 
Osoby, ktore nie spdnily niezbednych wymagan formalnych i nie zakwalifikowaly sie do drugiego etapu naboru 
zostanqo tym listownie lubli telefonicznie poinformowane. 
Osoba wyloniona w naborze podejmujqca po raz pierwszy prace na stanowisku urzqdniczym zostanie 
skierowana do odbycia sluzby przygotowawczej konczqcej siq egzaminem. Zwolnienie z odbywania slutby 
przygotowawczej nie zwalnia z obowiqzku zdania egzaminu. 
Zastrzega siq moiliwosi; zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie urnowy o prace na czas okreslony. 
Dokumenty aplikacyjne kandydatow po zakoliczonej rekrutacji nie sqodsylane. 
Dokumenty aplikacyjne osob, ktore nie zakwalifikowaly siq do drugiego etapu naboru mogq by6 odebrane 
osobiscie ptzez zainteresowanych w ciqgu 30 dni od dnia ogloszenia inforrnacji o wynikach naboru. W przypadku 
nieodebrania dokumentow zostanqone komisyjnie zniszczone. 
Dokumenty aplikacyjne osob, ktore w procesie rekrutacji zakwalifikowaly sie do drugiego etapu i ktorych 
nazwiska zostaly urnieszczone w protokole, bqdq przechowywane, zgodnie z instrukcjq kancelaryjnq, przez okres 
2 lat, a nastepnie przekazane zostanqdo archiwurn zakladowego. 

Dodatkowe informacje moina uzyskac pod numerem telefonu: 
- w zakresie wyrnagan i zadan: 
Rafal Karpinski - Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej 
tel. (22) 78 28 88 00 wew. 821; 

W miesiqcu poprzedzajqcym date upublicznienia niniejszego ogloszenia o naborze, wskainik zatrudnienia 
osob niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisow o rehabilitacji zawodowej i spdecznej oraz 
zatrudnianiu osob niepelnosprawnych byl niiszy n i i  6%. 

Zgodnie z art. 13a ust. 2 ww. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzqdowych, jeieli 
w jednostce wskaznik zatrudnienia osob niepdnosprawnych, w rozumieniu przepisow o rehabilitacji zawodowej 
i spdecznej oraz zatrudnianiu osob niepdnosprawnych, w miesiqcu poprzedzajqcyrn date upublicznienia 
ogloszenia o naborze, jest niiszy niz 6%, pierwszenstwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzedniczych, 



z wylqczeniem kierowniczych stanowisk urzqdniczych, przysluguje osobie niepelnosprawnej, o ile znajdzie siq 
w gronie najlepszych kandydatow spdniajqcych wymagania niezbqdne oraz w najwiqkszym stopniu 
spdniajqcych wymagania dodatkowe. 

Jednoczesnie inforrnujq o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w budynku Urqdu, bezpieczne 
warunki pracy na stanowisku, stanowisko zwiqane z pracq ptzy kornputetze. W budynku znajduje siq toaleta 
ptzystosowana dla osob niepdnosprawnych. Budynek nie jest wyposaiony w wind9 umozliwiajqcq 
przemieszczanie siq wozkiem inwalidzkim. 

* Druki oswiadczen sqdo pobrania na stronie BIP Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku www.bip.serock.pl 


