
BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA 
OGŁASZA NABÓR 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie 

78-449 Borne Sulinowo, ul. Al. Niepodległości 6 
 
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego  ( 3/4 etatu ) 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (1/4 etatu)  
 
1. Wymagania niezbędne: 
a) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej  

oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych  
lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art.11 ust. 3 ustawy  
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902  
z późn. zm.) 

b) posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
c) niekaralność sądowa (osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem  

sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo  
 lub przestępstwo skarbowe), 

d) nienaganna opinia,  
e) wykształcenie wyższe  magisterskie (mile widziane wykształcenie kierunkowe np. zarządzanie 

kryzysowe i obrona cywilna, bezpieczeństwo wewnętrzne, obrona narodowa), 
f) staż pracy minimum 3 lata, 
g) zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*;  
 
2. Wymagania dodatkowe: 
a) znajomość przepisów z zakresu: 

 samorządu terytorialnego i finansów publicznych, 
 zarządzania kryzysowego i stanu klęski żywiołowej, 
 spraw obronnych, 
 ochrony przeciwpożarowej, 
 przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych, 
 o powszechnym obowiązku obrony RP, 

b) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych, 
c) prawo jazdy kat. B, 
d) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, 
e) umiejętność rozwiązywania złożonych zadań,  
f) odpowiedzialność,  
g) umiejętność organizowania i koordynowania działań zespołów ludzkich oraz podejmowania 

decyzji w sytuacjach wyższych stanów zagrożenia, 
h) dyspozycyjność; 
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora zarządzania kryzysowego: 
1) Prowadzenie obsługi merytorycznej, organizacyjno - technicznej w zakresie spraw 

dotyczących zarządzania kryzysowego i obronnych w szczególności: 
a) opracowywanie i aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego, 
b) opracowanie i aktualizacja Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach 

zagrożenia, 
c) opracowywanie i aktualizacja Planu obrony cywilnej Gminy, 
d) opracowywanie rocznego Planu Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
e) Organizacja całodobowego dyżuru i systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 



2) Opracowywanie projektów zarządzeń i wytycznych Burmistrza w zakresie zarządzania 
kryzysowego. 

3) Opracowanie i prowadzenie dokumentacji  stanowiska kierowania.  
4) Wykonywanie i koordynowanie działań  w zakresie prowadzania działań ratunkowych  

w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, przygotowanie ewakuacji 
zagrożonej ludności  (w tym współdziałanie z referatami i jednostkami organizacyjnymi 
Urzędu Miejskiego). 

5) Utrzymywanie łączności oraz współpracy z organami i służbami prowadzącymi akcję obrony 
przed klęskami żywiołowymi. 

6) Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: 
a) przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu ostrzegania  

i alarmowania ludności, współdziałanie z Centrum Zarządzania Kryzysowego 
organów administracji publicznej, 

b) opracowywanie i aktualizacja procedur reagowania i zarządzania kryzysowego. 
7) Organizowanie i prowadzenie akcji kurierskiej oraz szkolenie kurierów.  
8) Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

a) wykonywanie zadań związanych z finansowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych 
przez gminę, 

b) realizacja rocznego planu finansowego dla OSP i harmonogramów wydatków, 
c) sporządzanie sprawozdań budżetowych związanych z ochroną przeciwpożarową 

gminy, 
d) miesięczne rozliczanie kart drogowych pojazdów pożarniczych oraz kart pracy sprzętu 

silnikowego i ich ewidencja, 
e) prowadzenie ewidencji środków trwałych i mienia komunalnego przekazanego  

w użyczenie dla OSP, 
f) prowadzenie ewidencji planów szkolenia OSP organizowanego przez gminę, 
g) zakup sprzętu p.poż. i wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, zawieranie umów, 
h) wydawanie skierowań na okresowe badania lekarskie członków OSP biorących 

bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.  
9) Dbanie o właściwe zabezpieczenie mienia w magazynie OC. 
10) Prowadzenie okresowych przeglądów, konserwacji i remontów powierzonego mienia  

w magazynie OC. 
11) Uczestniczenie w corocznej inwentaryzacji i ocenie jakościowej mienia OC i ppoż.. 
12) Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za mienie w magazynie OC. 
13) Wykonywanie zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. 
14) Monitorowanie pracy Punktu przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim  

w Bornem Sulinowie. 
15) Bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie Miejskim  

w Bornem Sulinowie. 
16) Prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje 

niejawne, a które zostały udostępnione upoważnionym pracownikom Urzędu. 
17) Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
18) Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych w ramach 

powierzonego zakresu czynności. 
19) Sporządzanie sprawozdań na potrzeby Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  

oraz sprawozdań z działalności burmistrza. 
20) Sporządzanie sprawozdań statystycznych w ramach powierzonego zakresu czynności. 
21) Składanie w wyznaczonym terminie do projektu budżetu na rok następny, planu przychodów  

i wydatków na zabezpieczenie realizacji zadań z powierzonego zakresu obowiązków. 
22) Przygotowywanie projektów uchwał pod obrady Rady Miejskiej w ramach powierzonego 

zakresu czynności; 



4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora ochrony danych osobowych: 
1. Do podstawowych zadań inspektora ochrony danych osobowych należy:  

 informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy 
przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO   
oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im 
w tej sprawie, 

 monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich  
o ochronie danych, ustawy o ochronie danych osobowych, polityki ochrony danych 
administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych,  
w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu 
uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty, 

 udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych  
oraz  monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO, 

 współpraca z organem nadzorczym, 
 pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych  

z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO 
oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.  

2. Celem działania IOD jest zachowanie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych  
w Urzędzie Miejskim poprzez nadzorowanie i monitorowanie przestrzegania zasad ochrony  
danych osobowych.  

3. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka 
związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst  
i cele przetwarzania. 

4. Wykonując swoje zadania IOD posiada uprawnienia do:  
 uczestnictwa oraz niezwłocznego włączenia we wszystkie sprawy dotyczące ochrony 

danych osobowych,  
 wskazywania zastosowania odpowiednich zabezpieczeń technicznych  

i organizacyjnych mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony danych,  
 parafowania umów dotyczących powierzania danych do przetwarzania osobom  

lub podmiotom zewnętrznym w zakresie stosowania w nich zapisów dotyczących 
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych lub ich udostępniania podmiotom 
zewnętrznym,  

 wnioskowania o ograniczenie zakresu przetwarzania danych osobowych użytkownikom, 
którzy powodują zagrożenia dla bezpieczeństwa danych osobowych,  

 udzielania wytycznych dotyczących usuwania nieprawidłowości stwierdzonych  
w czasie sprawdzania i dostosowania ochrony danych do stanu zgodnego z przepisami 
prawa,  

 zbierania od użytkowników, ich przełożonych oraz innych osób, pisemnych wyjaśnień 
dotyczących spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa danych, 

 kontaktu z osobami, których dane dotyczą we wszystkich sprawach związanych  
z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im 
na mocy rozporządzenia RODO. 

5. Inspektor ochrony danych osobowych podczas wykonywania zadań wynikających  
z niniejszego zakresu współpracuje z Administratorem Systemu Informatycznego (ASI)  
oraz kierownikami referatów i pracownikami na samodzielnych stanowiskach pracy. 

6. Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności  
co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa 
członkowskiego. 
 

 
 



5. Warunki pracy: 
1) zatrudnienie na stanowisku inspektora zarządzania kryzysowego w wymiarze 3/4 etatu  
oraz inspektora ochrony danych osobowych w wymiarze 1/4 etatu w sumie zatrudnienie – pełny 
wymiar czasu pracy, 
2) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy (z obowiązkiem odbycia służby 
przygotowawczej), 
3) miejsce pracy – Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6 – II piętro budynku 
Urzędu Miejskiego, brak windy,  
4) praca przy stanowisku komputerowym wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu  
z klientami urzędu oraz współpraca z pracownikami urzędu i innymi komórkami  
i jednostkami organizacyjnymi Gminy. 
 
6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu 
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wynosi więcej niż 6%. 
 
7. Wymagane dokumenty: 
1) List motywacyjny – własnoręcznie podpisany. 
2) CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – opatrzone własnoręcznym podpisem. 
3) Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie*. 
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe. 
5) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. 
6) Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, 

jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych. 
7) Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż korzysta z pełni praw publicznych. 
8) Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
9) Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe. 

10) Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający  
na zatrudnienie na stanowisku inspektora ds. zarządzania kryzysowego oraz inspektora ochrony 
danych. 

 
8. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: 
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: ”Nabór  
na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego i ochrony danych osobowych”,  
w terminie do dnia 02.07.2018 r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Bornem Sulinowie (decyduje data wpływu do Urzędu).  
 
9. Dodatkowe informacje: 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy 
telefonicznie. 
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej (www.bip.bornesulinowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego  
w Bornem Sulinowie. 
 
                             
 
 



 KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA  
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem danych osobowych kandydatów będzie Burmistrz Bornego Sulinowa  
z siedzibą w Bornem Sulinowie, ul. Al. Niepodległości 6, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 943734154, iod@bornesulinowo.pl, 
3) dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz 
Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
4) dane osobowe kandydata wyłonionego w drodze naboru do zatrudnienia przechowywane będą 
przez okres 50 lat po zakończeniu okresu zatrudnienia, dane osobowe pozostałych kandydatów 
wskazane w protokole będą przechowywane przez okres 5 lat. Oferty kandydatów 
niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru zostaną 
odesłane. 
5) kandydat posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo  
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, 
6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne, 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 94 37 34 126 – Anna Gałązka - 
Sekretarz Gminy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  formularze do pobrania pod ogłoszeniem o naborze 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



…………………………………   ……………………………………………...... 
    (Nazwisko i imię)      (miejscowość i data) 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych do celów uczestnictwa w naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. 

zarządzania kryzysowego oraz inspektora ochrony danych. 

 

 

…………………………………………….. 
(czytelny podpis) 

 


