
Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
oglasza nabdr na wolne stanowisko urzednicze: 

aplikant Straiy Miejskiej 

I. Wymiar etatu: 1 etat. 

II. Wymagania niezbpdne: 
1. obywatelstwo polskie, 
2, pelna zdolnoit do czynnoici prawnych oraz korzystanie z petni praw publicznych, 
3. ukoliczone 21 lat, 
4. wyksztalcenie co najmniej frednie, 
5. nieposzlakowana opinia, 
6. niekaralnoit prawomocnym wyrokiem sqdu za umyilne przestgpstwo icigane z oskarienia publicznego 

lub umyilnie przestgpstwo skarbowe, 
7. stan zdrowia pozwaiajqcy na zatrudnienie na tym stanowisku, 
8. sprawnoit pod wzgigdem fizycznym i psychicznym, 
9. uregulowany stosunek do sluiby wojskowej, 
10. prawo jazdy kategorii B. 

Ill. Predyrpozycje i wymaganla dodatkowe: 
1. ukoliczone szkolenie podstawowe strainikow gminnych poiwiadczone stosownym iwiadectwem, 
2. posiadanie wyksztalcenia wyiszego z zakresu studiow: bezpieczelistwa wewngtrznego, zarzqdzania 

kryzysowego, prawnych, adrninistracji, nauk spotecznych, 
3. posiadanie staiu pracy w stuibach mundurowych zapewniajqcych porzqdek i bezpieczefistwo (preferowany 

stai pracy w straiy miejskiej, policji, straiy granicznej, itp.), 
4, znajomoit przepisow z zakresu ustaw o: straiach gminnych, policji, samorzqdzie gminnym, kodeksu 

wykroczeli, utrzymaniu porzqdku i czystoici w gminie, ruchu drogowym, o ochronie danych osobowych, 
5. posiadanie nastgpujqcych umiejetnoici: obstugi komputera, pracy w zespole, stosowania odpowiednich 

przepisow, organizowania czasu pracy, podejmowania decyzji, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, 
6. posiadanie nastgpujqcych predyspozycji: wysoka kultura osobista, sumiennoit, dyspozycyjnoit, 

zdecydowanie i samodzielnoit w dzialaniu, odpornoit na stres, 
7. znajomoit jgzyka angieiskiego w stopniu dobrym. 

IV. Zakres wykonywanych zadah na stanowisku: 
Wykonywanie zadali wynikajqcych z § 20 w pkt dot. Straiy Miejskiej Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu 
Miasta i Gminy w Serocku stanowiqcego zal3cznik do Zarzqdzenia Nr 227/B/2018~urmistrza Miasta i Gminy 
Serock z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Miasta i Gminy w 
Serocku ze zm.: htt~s://www.bi~.serock.~I/~lik.10392.zarzadzenie-nr-227-b-2018-z-dnia-3l-erudnia-2018-r-w- 
s~rawie-nadania-re~ulaminu-or~anizacvine~o-urzedu-miasta-i-~minv-w-serocku.~df 

V. Wymagane dokumenty: 
1. curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny - podpisane odrpcznie, 
2. kopie iwiadectw pracy dokumentujqcych wymagany stai pracy iub zaiwiadczenie o zatrudnieniu, 

zawierajqce okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku, 
3. kopie dokumentbw potwierdzajqcych wymagane wyksztalcenie, 
4, kopie dokumentow potwierdzajqcych posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 
5. oiwiadczenie o posiadaniu obywateistwa polskiego*, 
6. podpisane oiwiadczenie o petnej zdolnoici do czynnoici prawnych oraz korzystaniu z petni praw 

publicznych*, 
7. podpisane oiwiadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umyilne przestgpstwo icigane 

z oskarienia publicznego lub umyilne przestgpstwo skarbowe. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny byt przez kandydata wlasnorgcznie podpisane i ztoione osobiicie 
lub dorgczone listownie w zaklejonych kopertach z doplskiem ,,Dotyczy naboru na wolne stanowisko 
urzedniue - Strai Miejska" w Biurze podawczym Urzgdu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 
Serock (pok. 1) w poniedzialki w godzinach: 8.00-18.00; od wtorku do piqtku w godzinach: 8.00-16.00, 



lub za poirednictwem poczty (decyduje data w p h u  do Urzgdu Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 
Serock). 
Termin skiadanla dokument6w uplywa dnia 31.01.2020r. 
Aplikacje, kt6re wphlnq po wyiej okreflonym terminie (decyduje data wph/wu do Urzgdu), nie bedq 
rozpatrywane. 
INNE INFORMACJE: 
Kandydaci spdniajqcy wymagania formalne zawarte w ogloszeniu o naborze zostanq poinformowani 
telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej albo testu kwalifikacyjnego i rozmowy 
kwalifikacyjnej. 
lnformacja o wyniku naboru bedzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnformacji Publicznej 
Urzedu Miasta i Gminy Serock www.bip.serock.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzqdzie Miasta i Gminy 
w Serocku. 
Dodatkowe informacje w zakresie wymagari i zadari moina uzyskat: Adam Krzeminski - Komendant Straiy 
Miejskiej w Serocku tel. (22) 782 88 41; 
W miesiqcu poprzedzajqcym date upublicznienia niniejszego ogloszenia o naborze, wskafnik zatrudnlenia o d b  
niepetnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spdecznej 
oraz zatrudnianiu os6b niepdnosprawnych 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 wskainik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji 
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepdnosprawnych, w miesiqcu poprzedzajqcym date 
upublicznienia ogloszenia o naborze, jest niiszy ni i  696, pierwsze~istwo w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzgdniczych, z wylqczeniem kierowniczych stanowisk urzedniczych, przysluguje osobie niepdnosprawnej, 
o ile znajdzie sie w gronie najlepszych kandydat6w spdniajqcych wymagania niezbedne oraz w najwiekszym 
stopniu spelniajqcych wymagania dodatkowe. 

Jednoczeinie informuje o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w budynku Urzedu, sluiba 
patrolowa w terenie, bezpieczne warunki pracy na stanowisku, stanowisko zwiqzane z pracq przy monitorze 
ekranowym. W budynku znajduje sie toaleta przystosowana dla o d b  niepetnosprawnych. Budynek nie jest 
wyposaiony w winde umoiliwiajqcq przemieszczanie sip w6zkiem inwalidzkim. 
* Druki oiwiadczeh sq do pobrania na stronie BiP Urzedu Miasta i Gminy w Serocku www.bip.serock.pl 




