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Komendant Straży Miejskiej w Toruniu
ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze
strażnika miejskiego (nabór uzupełniający na pięć wolnych stanowisk pracy).

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należeć będzie w szczególności: służba
patrolowa w terenie, w przydzielonym rejonie służbowym, inicjowanie i uczestnictwo w działaniach
mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i zjawisk kryminogennych,
wykonywanie zadań wynikających z aktów prawa miejscowego, wypełnianie obowiązków wynikających
z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. Po dokonanym naborze, przewiduje się
zawarcie dwóch umów na czas określony, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o strażach
gminnych, w przeciętnie 40 – godzinnym tygodniu pracy, w pełnym wymiarze etatowym.
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Kandydat na urzędnicze stanowisko strażnika miejskiego musi spełniać wymogi formalne określone
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 706, z późn. zm.),
a w szczególności:
posiada obywatelstwo polskie,
korzysta w pełni z praw publicznych,
posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
posiada, co najmniej, wykształcenie średnie,
cieszy się nieposzlakowaną opinią,
posiada stan zdrowia fizycznego i psychicznego umożliwiający zatrudnienie na danym stanowisku,
legitymuje się niekaralnością za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe,
posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej,
ma ukończone 21 lat,
posiada niżej wymienione, dodatkowe cechy osobowościowe:
a) odporność na stres,
b) dyspozycyjność,
c) poczucie odpowiedzialności,
d) zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
e) umiejętność współpracy, zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami, podwładnymi,
przełożonymi i współpracownikami,
f) cierpliwość,
g) terminowość,
h) gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Toruniu, w maju 2018 r.,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
wynosił poniżej 6%.
II. Dla udokumentowania spełnienia wymogów na omawiane stanowisko, uczestnik naboru przedkłada:
1. życiorys zawodowy, opatrzony klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru przez Straż Miejską
w Toruniu”,
2. list motywacyjny,
3. oświadczenie o niekaralności za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe,
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
5. kopie świadectw pracy i ewentualnych referencji,
6. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w niniejszym ogłoszeniu.
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Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224, z późn. zm.),
wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

UWAGA! Oferty nie zawierające własnoręcznego podpisu pod dokumentami (życiorys, list
motywacyjny, oświadczenia) nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dokumenty uczestnika naboru na wolne
stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Toruniu – dotyczy ogłoszenia z dnia
11 czerwca 2018 r.”, w sekretariacie Straży Miejskiej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 157, w terminie do
dnia 7 lipca 2018 r. włącznie, do godziny 1500. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do
siedziby Straży Miejskiej w Toruniu.
Odnośnie spełnienia wymogów formalnych i zakwalifikowania się do kolejnego etapu naboru kandydaci będą
informowani na stronie internetowej Straży Miejskiej w Toruniu, w „Biuletynie Informacji Publicznej” pod
adresem www.strazmiejska.torun.pl, w zakładce – Oferty pracy w naszej jednostce.

Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Komendant Straży
Miejskiej w Toruniu z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 157 w Toruniu. W sprawach ochrony danych osobowych
został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo
wo@strazmiejska.torun.pl lub pod nr tel. 566574205. Kontakt z administratorem możliwy jest również pod
adresem: Straż Miejska w Toruniu, ul. Grudziądzka 157, 87-100 Toruń. Dane osobowe kandydatów
przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, jak
również art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
oraz Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej w Toruniu,
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6/2015 Komendanta Straży Miejskiej w Toruniu z dnia
12.06.2015 r., z późn. zm. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza
obszar Unii Europejskiej. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania
ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest warunkiem
udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego
akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą zostać odebrane przez te osoby w ciągu 14 dni
od zakończenia naboru, natomiast oferty nieodebrane zostaną po okresie 3 miesięcy komisyjnie zniszczone.
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, informacje o wynikach
naboru zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione na stronie
internetowej www.strazmiejska.torun.pl oraz na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej w Toruniu, przez okres,
co najmniej 3 miesięcy. Straż Miejska w Toruniu informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

(-) Mirosław Bartulewicz
Komendant Straży Miejskiej
w Toruniu
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