
  
  

PREZYDENT MIASTA GNIEZNA  

Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:  

PODINSPEKTOR  

BIURA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH w  

Urzędzie Miejskim w Gnieźnie  

NR REF: WAK.K.210.5.2019  

  

Liczba lub wymiar etatu: 0,5  

  

1.Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:  

1) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania  na 

potencjalne zagrożenia,  

2) opracowywanie i bieżąca aktualizacja „Planu Zarzadzania Kryzysowego Miasta Gniezna”,  

3) opracowywanie projektów zarządzeń, wytycznych i decyzji Prezydenta w zakresie spraw 

dotyczących ochrony ludności przed nadzwyczajnymi zagrożeniami,  

4) współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień szczególnie w zakresie realizacji świadczeń 

osobistych i rzeczowych,  

5) opracowywanie i aktualizacja planów działania Urzędu na okres zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa  państwa i wojny,  

6) współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, Wydziałem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

Starostwa Powiatowego, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą 

Powiatową Policji, Strażą Miejską i innymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie 

koordynacji działań ratowniczych i ochrony mieszkańców miasta,  

7) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 

wczesnego ostrzegania ludności,  

8) aktualizacja „Bazy danych sił i środków województwa wielkopolskiego Arcus 2015”,  

9) ewidencjonowanie i archiwizowaniem dokumentów związanych z prowadzonymi przez 

Biuro sprawami,  

10) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Gnieźnie  w 

zakresie prowadzonych spraw.  

2. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne:  

1) obywatelstwo polskie,  

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,  

4) wykształcenie średnie i co najmniej 3-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe,   

5) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przepisów dotyczących 

zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony informacji niejawnych, 

instrukcja kancelaryjna.  

  

3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):  

1) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: wojskowy, zarządzanie kryzysowe  lub 

bezpieczeństwo wewnętrzne  

2) predyspozycje i umiejętności kandydata tj.: dobra organizacja pracy, sumienność, 

rzetelność, odporność na stres i umiejętność pracy w zespole.  

  

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:  



1) podanie o przyjęcie na stanowisko urzędnicze (list motywacyjny),  

2) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),  

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kserokopie 

dyplomu lub zaświadczeń o  odbytych kursach, szkoleniach),  

  
  

4) kserokopie dokumentów potwierdzających 3-letni staż pracy (kserokopie świadectw 

pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu),  

5) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  

6) oświadczenie o niekaralności za popełnione umyślne przestępstwa skarbowe  lub ścigane 

z oskarżenia publicznego,  

7) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, 

który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. pracownikach samorządowych,  

8) inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.   

  

5. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  

Praca w siedzibie urzędu i  poza nią. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.   

6. Składanie dokumentów:  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją 

"Nabór na stanowisko podinspektor Biura Zarządzania Kryzysowego I Ochrony Informacji 

Niejawnych” (NR REF: WAK.K.210.5.2019)" osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego 

w Gnieźnie w godzinach urzędowania bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gnieźnie 

ul. Lecha 6 62-200 Gniezno w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2019r. O zachowaniu 

terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.   

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.  

  

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej   i społecznej 

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.  

  

8. Informacja o terminie rozmowy zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Urzędu Miejskiego w Gnieźnie: http://gniezno.bipstrona.pl/ oraz na tablicy Urzędu Miejskiego. 

Kandydaci pod numerem telefonu (61) 4260428 uzyskają informację czy spełnili wymagania 

formalne.  

Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne, 

bez podania numeru referencyjnego zamieszczonego w treści ogłoszenia o naborze - podlegają 

odrzuceniu, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego  postępowania. Nie ma możliwości 

uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz 

przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.   

W przypadku zatrudnienia niezbędne będzie przedłożenie do wglądu oryginałów dokumentów. 

Prezydent Miasta Gniezna zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego  bez 

wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie 

podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 

Gnieźnie:  http://gniezno.bipstrona.pl/  oraz na tablicy Urzędu Miejskiego.  Bliższe informacje 

można uzyskać pod nr tel. (61) 4260428.  

Załączniki:  

1) kwestionariusz osobowy,  

2) oświadczenie,  

http://gniezno.bipstrona.pl/
http://umgniezno.bip4.e-zeto.eu/
http://gniezno.bipstrona.pl/
http://umgniezno.bip4.e-zeto.eu/


3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 4) klauzula 

informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji.  

  


