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7arządzenie nr 97|2oI5

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 03 listopada 2015r.

w sprawie : ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych,

zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochotniczych straży pożarnych.

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1-990r. o samorządzie gminnym

( tj. Dz. U. z 2OI3r. poz.594,l-318, 2 201,4r. po2.379, po2. L072,2 2015r. po2.1,045), art.1L

ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. oz. U'zŻoL4r.poz.
I2o2, z 2ol5r' poz. 1045 i poz. IŻ2o), zarządzam. co następ uje :

5r
1. ogłaszam konkurs na stanowisko urzędnicze ds. obronnych,zarządzania kryzysowego,

obrony cywilnej i ochotniczych straży pożarnych.

Ż.Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik do niniejszegoZarządzenia.

5z

Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.



Załącznik do Za rządzenia nr 97 / 20L5
Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 03.11.2015

ogłoszenie o konkursie na stanowisko : urzędnicze ds. obronnychrzarządzania
kryzysowego 

'obrony 
cywilnej 

' 
ochotniczych straĘ pożarnych .

Miejsce pracy: Ulząd Gminy Reńska Wieś

Wymiar etatu: I

Termin składania dokumentów: 1ó listopada 2015r.

Zlecający: wójt Gmrny Reńska Wieś

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

Kandydatem może być osoba która:
1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pktŻ i3 ustawy o pracownikach
samorządo!\Ych.
2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarŻęnia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada pełnązdolność do czynności prawnych orazkorzystazpełni praw publicznych.
4. Posiada wykształcenie vłyŻsze, preferowane o kierunku wychowanie obronne, zatządzante
kryzysowe, administracja publiczna, studia o specjalnościach wojskowych lub inne pokrewne.
5. Posiada co najmniej 3 - letni staŻpracy.
6' Posiada umiejętnośó obsługi komputera (pakiet office) oruzutządzeń biurowych.
7. Zna przepisy prawa zzakręsu:
- ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
- ustawy o ochronie informacji niejawnych,
- ustawy o stanie wojennym,
- ustawy o stanie wyjątkowym,
- ustawy o organizowanillzadańnatzęcz obronności państwa rcalizowanychptzez
przedsiębiorców,

- ustawy o zatządzaniu kryzysowym,
- ustawy o stanie klęski zywiołowej,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- prowadzenia dokumentacj i materiałowej,
8. Znazagadnteniazmązanę z opisanym ponizej zakresem zadan wykonywanych na
stanowisku Inspektora ds. zarządzariakryzysowego, obrony cywilnej i oSP

b. Wymagania dodatkowe:

1. Rzetelność, komunikatywność, odpornośó na stres, samodzielność, kreatywnośó,
dyspozycyj ność, odpowiedzialnośó i obowiązkowośó.
2.Prawo jardy kat. B.
3. Mile widziane doświadczenie na stanowisku związarrym z obronnością zarządzaniem
kryzysowym i obronącywilną.



4. Poświadczentebezpieczeistwa do dostępu do dokumentów niejawnych o klauzuli poufne,
w przypadku braku dokumentu oświadczenie o braku sprzeciwu do poddania się
przeprowadzeniu po stęp owania sprawdzaj ące go.

5. Umiej ętnośó anality cznego myślenia.
6. UmiejętnośÓradzęnia sobie w sytuacjach trudnych (kryzysowych).

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Realizowanie wszelkich spraw zzal<ręsupowszechnego obowiązku obrony, planowania
obronnego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego' w szczególności:
1) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji dotyczących nakładania
świadczeń osobistych itzeczowych na rzecz obronności kraju, obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowe go oraz ich ewidencj onowanie,
2) prowadzęnie i aktualizowanie ,,Planu świadczeń rzeczowych",
3) sporządzanie dokumentacji iudział w przygotowaniu i organizowaniuzadanzwiązanychz
natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych (Akcj a Kurierska),

- 4) opracowywanie, prowadzenię i aktualizacja dokumentów stałego dyŻuru oraz
organizowanie szkoleń w tym zakresie,
5) planowanie i aktualizacja dokumentacji osiągania vłyŻszych stanów gotowości obronnej'
6) opracowanie i aktualizacja Planu operacyjnego Funkcjonowania Gminy Reńska Wieś,
7) wykonywanie przedsięwzięó wynikających zPlanu operacyjnego Funkcjonowania Gminy,
8) opracowanie Gminnego Planu Zarządzanta Kryzysowego irealtzowanie zadaf'w nim
zawartych,
9) opracowanie i aktualizowanie Planu Obrony Cywilnej Gminy i realizowanie zadan w nim
zawartych,
10) organizowanie, prowadzenie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
11) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
L2)twotzenietprzygotowanie do działaniajednostek organizacyjnych (formacje) obrony
cywilnej,
13) opracowanie informacji dotyczących realizowaniazadan w zakresię obrony cywilnej,
14) wykonyłvanie innych zadan określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony
RP i aktach pochodnych, nakładanych na Wójta i Gminę,
15) planowanie i organizowanie szkoleń obronnych, obrony cywilnej oraz z zakresu
reagowania na potencj alne zagr oŻenie,
16) współpraca w opracow)rvvaniu i aktualizowaniu Regulaminu orgarizacyjnego Urzędu
Miasta naczas wojny,
17) prowadzenie prac zwięanych z reklamacją osób od obowiązku pełnienia słuŻby
wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
18) przygotowywanie dokumentacji oraz sił i środków do ochrony Urzędu Gminy na czas
zagroŻenia i wojny'
19) orgartizowanię Zapasowego Miejsca na wypadek wojny oraz dokumentów stanowiska
kierownika (SK) i przemieszczania się na Zapasowe miejsce pracy Wójta,
20) współdziaŁanie z WojskowąKomendąUzupełnień wKędzierzynie - KoŹlu w zakresie
spraw obronnych,
2I) przygotowywanie i udziaŁ w kontroli z zal<resu zadan obrorrnych i obrony cy.wilnej w

podległych i nadzorowanych przez Wój ta j ednostkach or ganizacyjnych,
22) ko ordynowanie prac Gminne go Ze społ u Zat ządzania Kryzys owe go'
23) kierowanie działaniamt związanymi z monitorowaniem' planowaniem' reagowaniem i
usuwaniem zagroŻen na terenie gminy,



24) przygotowanie i organizowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania
masowego zagrożenia dla Życia t zdrowta,
Z5)bieŻące nadzorowanie dziaŁaniaelementów systemu wykrywania i alarmowaniaotaz
systemu wczęsnego ostrzegania (Swo) będących na wyposazeniu gminy,
26) udztał w koordynowaniu akcjami ratunkowymi, w przypadku wystąlienia klęsk
zy.wiołowych oraz zdarzei o znamionach sytuacji kryzysowej,
27) załatwianie spraw zwtązanychz oczyszczaniem terenów z niewypałów wybuchowych i
innych przedmiotów niebezpi eczny ch,
28) proponowanie i przygotowywanie do zatwierdzenia szefowi OC gminy zadanw zakresie
obrony cywilnej zlecanych instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom
organizacyjnym działającym na terenie gminy,
29) dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie
przedsięwzlęc zmierzających do pełnej realtzacji zadań,
30) planowanie i realizacja zaopattywartia w sprzęt i środki, atakŻe zapewnienie
odpowiednich warunków przechowywania, konserwacj i i eksploatacj i sprzętu
przeciwpowodziowego i obrony cywilnej,
3l) gospodarowanie sprzętem obrony cy.wilnej' nadzorowanie i kontrola stanu budowli
o chronnych i ur ządzen sp e cj al i styc zny ch obrony cywi lnej,
32) podejmowanie działańw zakresie popularyzacji obrony cywilnej,
33) koordynowanie przedsięwzięó w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia
akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowychi zagtoŻeń Środowiska,
34) współdziałanie w prowadzeniu spraw związanychzutrzymaniem, wyszkoleniem i
zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych,
35) wykonywanie innych zadanwynikających z polecefiifiycznych Wójta, jako Szefa
Obrony Cywilnej ,

36) kierowanie kancelariąniejawnąurzędu (funkcja kierownika kancelarii niejawnej: -
pełnienie funkcji kierownika kancelarii niejawnej, w tym: przyjmowanie, rejestrowanie i
udostępnianie materiałów niejawnych osobom uprawnionym' ich wysyłanie i prowadzenie
ewidencji tych materiałów, - przechowywanie, archiwizacjaotz brakowanie materiałów
niejawnych,
37) prowadzenie gospodarki magazynowej sprzętu obrony cywilnej w ma9azynach Urzędu
Gminy,
3 8) popularyzacja problematyki obronnej' ochrony ludności,
3 9) odpowiedzialnośó materialna za wyposażenie gminnego magazynu
przeciwpowodziowego i magazynu oC ptzy Utzędzie Gminy,
40) współdziałanie z pracownikami w zakresie zadafirealizowanychprzezkomórkę
organizacyjną
4I) realizowanie zadanz zal<resu obrony Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z
Regulaminu Orgarizacyjnego Urzędu Gminy na wypadekzewnętrznego ZagroŻeniabezp.
państwa, konfliktu militamego i wojny,
42) wykonywanie innych zadańzupowaŻnienia lub na polecenie Wójta Gminy,
43) realizacjazadan wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym
przekazywanie materiałów do publikacji w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy
Reńska Wieś.
44.) Prowadzenie spraw ochotniczych Straży Pozarnych z terenu Gminy Reńska Wieś.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Stanowisko administracyjno - biurowe, praca przy monitorze ekranolvym polvyŻej 4 godz'



Z.Praca w s1tuacjach stresowych' konieczności szybkiego reagowania i podejmowanta
decyĄi.

IV. Wymagane dokumenty:

I. Życiotys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2.List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopia dowodu osobistego.
5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie - dyplom lub zaśwtadczenie ukończenia studiów
v,,yŻszych _ (potwierdzone przez kandydata za zgodnośó z oryginałem).
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach - potwierdzone
ptzez kandydata zazgodnośc z oryginaŁem).
7. Dokumenty potwierdzające stażptacy (kserokopie świadectw placy _ potwierdzonę przez
kandydata zazgodnośc z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu).
8. Poświadczenlebezpieczenstwa do dostępu do dokumentów niejawnych o klauzuli poufne,
w przypadku braku dokumentu oświadczenie o braku sprzeciwu do poddania się
przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego.
9. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o
korzystaniu z pełni praw publi czny ch.
10. oświadczettie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarŻęnia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane
będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody naprzetwarzante danych osobowych do
celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie
podlegĄązwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się
do dalszego etapu' zostanąumieszczone wprotokole i będąstanowiły załącznik do protokołu
z przeptowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub
odbierane osobiŚcie przez zainteresowane osoby. List Mofywacyjny, CY, wymagane
ówiadczenia winny b5ćopatIzone ułasnoęcanym podpisem kandydata do zatrudnienia.
oferĘ zawieraforc nie podpisane dokumenty i tńviadczenia nie ĘĄrozpatrywane.

V. Termin, sposób i miejsce sldadania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

16.11.2015r. do god2.15,00

b. Sposób:

oferty z.vq;lmaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w
Sekretariacie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi lub drogąpocztowądo dnia 16 listopada 2015
r. do godz. 15'00 .o zachowaniu terminuzłożenia oferty decyduje data wpłyr.łu do Urzędu
Gminy w Reńskiej Wsi. oferty złoŻone po terminie nie będąrozpattywane. Na kopercie
powinien ztajdowaÓ się napis: ,rNabór na stanowisko ur4dnicze ds. zaIĄzania
kryzysowego , obrony cywilnejn ochotnicrych strfypdamych ".



powinien znajdowaÓ się napis: ,,Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zalządzania
kryzysowego, obrony cywilnej' ochotniczych staĘ pożanrych ''.

c. Miejsce:

ałząd Gminy w Reńskiej \ilsi ul. Pawlowicka l;47-208 Reńska Wieś.

VI. Informacje dodatkowe:

Nabór odbędzie się zgodnie zustawąz dnla2l listopada 2008 roku o pracownikach
samorządo!\Ych (t1z20l4r.Dz.U. Nr 1202' ze zm.) oraz Regulaminem postępowaniaptzy
naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska
urzędnicze wUrzędzie Gminy w Reńskiej Wsi .

Wymagane dokumenty powinny byc opatrzone klauzulą ,,WytaŻamzgodęnaptzetwaruanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z20I4r.,poz.1182,1662,z20l5r.poz.I309 zezm.) orazustawąz21listopada
2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z20l4t.,poz. 1202, z20l5r. poz.I045 i
1220 ze zm.)
Informacje dodatkowe o naborze moŻnauzyskaó wUrzędzie Gminy w Reńskiej Wsi.
Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest Pani MańaZaniewska, telefon
kontaktowy z 7 7 I 4820123


