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WOJT GMINY STARCZA

OGTASZA NAAOR NA WOLNE STAIIOI/I'ISXO PRACY
SAMOI'ZIELNE STANOWISKO OS. ZARZADZANIA KRYZYSoIIITEGO,

OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH - % ETATU

l. Wymagania nio2btdn6:
1 ) obylvatelslwo polske
2) pelna zdolno$ do aynnoso prMych ord kozysl€nre z p€ln praw

3) nekaral.oaa p.aMmooym wyrokiem s4du za uny6lne pzeslepslwo
scrgane z oskadenia pubhcznego

4) wyksnab€nre wyzsze
5) doiwiadeeni€ zawodre minmum tletni sla2 p.acy na slano*islach

Niazanych z zanIdza iem kryzysown. obronq cyvlnq, wojsk6m,
pozarnictwem !b poliq4

6) posiadan e poSwiadczenra b€zpreczenslwa upraMiajqe do dostep! do
informagr nielMych oznaeonycf klauelq.pouln€'

2, Wymagania dodatkM:
1 ) aajomosa usraw L rozpozedzen doryczqc-ych przyootowan obronnydi

panshra. obrony clwi nej, zaRqdania kryzysoe€go i kesk zylv olwych.
2) posiadanie umiehtnoaci obgugi komputeE oraz pzygotowania dokum€nt6w

3) reieronq€ z z€klod6w lub iruttducrr w kl6rych kandydal byl zahrdd@y

3. Zakr.s po&ta@wych obowiqzk6w
S p nwy Za n $h a n i a fnyzytosq o :
1 ) proMdzenro spraw a@anych z zazqdzaniem kryzysowym.
2) sza@anre skal w s',tuacjr wyslqpr€n,a kryzysu ord plarwanre procesu

3) opracoMnie plan6w w zkesie zazqdzan€ kryzyw€o.
4) org3nizaqa korowanre systemem lqcznoic w slauacjach kryzysrych
5) oeanizo€n€ ke.owanie i koordynowsnis akqami ^ealc:aj1c-yhi kleskl

6) o.qanizacla r .adzfi nad tunkcjonowanBm systemu wykrywan a ialarmowan6

sp6wy Ob,ony Cydtn.j:
1 ) opra@wanre plan6w w zakesie obrony cywrlret
2) pzygotowywanio prcleki6w aK6w p€vnych wydawanych paez w6jta Gm ny

w 4kesi€ o*ony cwrhq.
3) oprawywanr€ planow ewakuactl



4) prwadz€nre magazynu spzql! obrony cnehel
5) rsalEaqa Innych zadan okeSlonycn w odr?bnych paeprsactr,

a w szeogolnosci zadan usblonych w wylyenyc.l Szera Obrcny cylvrnej
Gminv

1 ) koordynowanie spraw obronnych, przygolowryanle stos<Mych doklmenlow
w tym zakresie. m in
a) opG@wan a i aktualzaqi plan6w. wttyenych i innydr dokumentow

z akresu zadah obrcnnych naiez4cych do gmi.y (plany opeEctFe karty
r€lEcji adsn oP€€c-yjnych).

b) oprawana dokumonbqr ,Slal€lo Dyatu W6ila'
KErowanra'

c) op.a(ryanra dokumentaq planistycznej ,Akq Kun€rski€i
d) rcalizowania z3!,ah *i4zanyc', z naKadaniem obowi4zku Swiadcz€n

?edowych o$o sryo -a ?6e obrony kaj-

4, wYmgan. dokumnty:

2) ist motywacyj.y
3) dokumed poswiad@)qcy wyksztalc€nr€
4) kserokopra dowodu o$bistego (poiviadeona za zgodnosa z orygnalsm)
5) kwostionanusz oebo$1.
6) ksrokopi€ Swradetw prac-y
7) nne dodalkowe dokumenty o posradanych kwalinlaqach I umrqqhoaclacn.
a) oSwiaddonie o posiadaniu psln€j zdolm6o do czynnoso PraMycf oraz

koRystania z p€ln! praw publienych,
9) oSwisdd6ni€ o niekaralrcsci 4 pz€slQpsbta pop€lnions umyshra
1 o)oswiadQenE o taku prz€crwskazan zd.4otnycn oo wykonwa.ra pracv na

vrjym€gan€ dokumeniy aplkaqjne
stanowBko ds zazqdania kryzysowego
skladaa osob$d€ w sokrotanacie Uzedu
dnia4mata20l1r  do godz 1530

z dopiskem , Nabor na samodz!€lne
ob.ony cylehel L spras obronnydr' nale:y
Gminy w Starczy pok6J Nr 7 w l€minre do

Aphkaqe kl6re wplynq do Uzedu Gminy po wlzej ok€Slonym tominie n e bedq
rozpatrylvane z lczestnikami zoslan€ ptzep.otadzo.z rozmowa k{'alilikacyjna
o l€rminio kl6rej zoslanq porr'romowani osobnym prsm€m

Inromacja o wyniku naboru badzo umEs@ona na slronio intom6tow€j Biulstynu
lnlomact Publenel t!rt.!.'.! irr..:1:a!.tt!!!:tet .. ora na labrrcy ir{omarylnej

vwmagane dokumenly apiikacytne Iist motywacyiny szczeg6l€we Cv
{z lMglgdd€nien dokladnego pzsbi€gu karisy zawodMl) FDwinny byi opatzme
klalzua wyraam zgodq na pzetwazanie moich danych osobowych 2eartvch
w ot@ie p.acy dla potz6b .i62bqdnych do r€lizaq pr@sD 6ktut5cli, zgodnre
z ustas? z dnia 29 selpnia 1997r o ochroni€ danych osobowych (Dz U z 20o2r Nr
101. poz 9 z pozn zn) otaz uslawq z dnia 22 nete 1999t o pracownrkach
samozqdowych (Dz U 22001r Nr142 poz.1593zpotn zm)
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