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Ogłoszenie o naborze kandydatów  
na stanowisko urzędnicze 

 
 
 
 
 

1. Nazwa i adres jednostki 
 

Urząd Gminy Głogów, Słodowa 2b, 67-200 Głogów 
 

2. Stanowisko: 
 

inspektor  ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego 
i ochrony przeciwpożarowej 

 

3. Wymagania związane ze stanowiskiem: 
 

a) niezbędne: 

• obywatelstwo polskie, 
• wykształcenie średnie lub wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów 

o szkolnictwie wyższym odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie 
zadań na stanowisku (preferowane: administracyjne, prawnicze, bezpieczeństwa 
publicznego, p/pożarowego, zarządzania kryzysowego lub specjalności wojskowych), 

• doświadczenie zawodowe - minimum 3-letni staż pracy na stanowiskach związanych 
z obroną cywilną, przeciw pożarową, zarządzaniem kryzysowym,  

• korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych, 
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
• nieposzlakowana opina, 
• znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, 

a w szczególności z zakresu ustaw: o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej, o zarzadzaniu kryzysowym, o ochronie przeciwpożarowej, 
o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, o stanie wojennym, 
o stanie wyjątkowym, o stanie klęski żywiołowej, rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa 
Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, 
Kodeks postępowania administracyjnego. 

 
 

b) dodatkowe: 
• znajomość przepisów dot. samorządu terytorialnego; 

• ważne poświadczenie bezpieczeństwa do prac z dokumentami niejawnymi 
wydane przez ABW lub SKW, 

• zaświadczenie wydane przez ABW o przeszkoleniu w zakresie ochrony 
informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych, 

• posiadanie prawa jazdy kat. B 
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4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

Zadania główne: 

• prowadzenie spraw w zakresie obronności, a w szczególności: 

- tworzenie w formie planów warunków organizacyjnych i technicznych celem realizacji 
zadań na potrzeby obronne państwa, 

- przygotowanie i szkolenie pracowników na potrzeby obronne, 

- prowadzenie akcji kurierskiej, 

- nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb sił zbrojnych, 

• prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej, a w szczególności: 

- opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej, 

- opracowywanie i uzgadnianie rocznych planów działania, 

- tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej, 

- prowadzenie magazynu OC i przeciwpowodziowego, 

• prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, a w szczególności: 

- stałe aktualizowanie Planu Reagowania Kryzysowego Gminy, 

- przygotowywanie i zapewnianie działania zintegrowanego systemu ostrzegania 
i alarmowania, 

•  prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: 

- współdziałanie z Komendą PPSP oraz jednostkami ochotniczej straży pożarnej w zakresie 
realizacji przepisów ustawy z dnia      24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, 

- realizacja zadań związanych z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych 
straży pożarnych w Gminie, 

• prowadzenie spraw w zakresie ochrony informacji niejawnych: 

- pełnienie funkcji Administratora Systemu Teleinformatycznego, 

- zapewnienie ochrony i kontrola przetwarzania informacji niejawnych na wydzielonym 
stanowisku komputerowym, 

- prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora systemu TI, 
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- prowadzenie szkoleń użytkowników wydzielonego stanowiska komputerowego do 
przetwarzania informacji niejawnych, 

 Zadania okresowe: 

• terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdawczości, 

 
5.  Warunki pracy -   

• wymiar czasu pracy – ½ etatu – 20 godz. tygodniowo; 
• miejsce pracy- Urząd Gminy Głogów; 
• praca jednozmianowa – od poniedziałku do piątku; 
• umowa o pracę będzie zawarta na czas określony. 

 

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 
• budynek piętrowy, stanowisko pracy na drugim piętrze – w budynku jest winda; 
• praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i 

szkodliwych warunków pracy; 
 

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Głogów w 
miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy 
niż 6%. 

 
8. Wymagane dokumenty: 
 

• życiorys (CV),  

• kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie,  
• kserokopie świadectw pracy, ukończonych kursów i szkoleń,  

• własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności 
prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  

• inne dokumenty i poświadczenia; 

• własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.  

 
 
 

9. Miejsce i termin składania dokumentów: 
 

•  dokumenty należy składać do dnia 8.02. 2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie 
Urzędu Gminy Głogów, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów (III piętro, pokój nr 14). 
Dokumenty należy składać w kopercie opisanej następująco: „Oferta na stanowisko 
urzędnicze w Urzędzie Gminy Głogów –inspektor  ds. obronnych, obrony cywilnej, 
zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej”. W przypadku przesłania 
oferty pocztą decyduje data wpływu do urzędu,  

 
• przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się do dnia 

19.02.2018 r. 
• zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu, 
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• informacja w wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Głogów i na tablicy ogłoszeń urzędu. 

 
Urząd Gminy Głogów informuje, że informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, 
stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze 
stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.  

 

 Wójt Gminy Głogów 

(-   Joanna Gniewosz 

 
 


