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Rybnik, 25 października 2022 r. 

 

 

Straż Miejska w Rybniku 

44-200 Rybnik, ul. Władysława Stanisława Reymonta 54 
 t +48 32 42 27 254, f +48 32 42 30 431 wew. 108  
sekretariat@sm.rybnik.pl 

 

SMR.AF.100.0014.22 

 

O G Ł O S Z E N I E 

 
Komendant Straży Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór do pracy w Straży Miejskiej w Rybniku,              
44-200 Rybnik, ul. Władysława Stanisława Reymonta 54 na wolne stanowiska urzędnicze: 

 

STARSZY REFERENT 
 

Wymagania niezbędne: 

− obywatelstwo polskie, 

− wykształcenie: 

• wyższe 

• średnie oraz dwuletni staż pracy 

− posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 

− posiadanie nieposzlakowanej opinii, 

− korzystanie z pełni praw publicznych, 

− brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 
Wymagania dodatkowe: 

− praktyczna znajomość podstawowych programów komputerowych, 

− znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do czytania dokumentacji 
technicznych, 

− zdolności organizacyjne i wysoka kultura osobista, 

− komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 

− odpowiedzialność i systematyczność, 

− rzetelność i sumienność, 

− umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, 

− inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, 

− dyspozycyjność, 

− odporność na stres. 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

− nadzór nad sprzętem informatycznym oraz aktualizacją oprogramowania, 

− obsługa systemów informatycznych zgodnie z założeniami polityki bezpieczeństwa 
teleinformatycznego, 

− pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, 

− pełnienie obowiązków Lokalnego Administratora Systemu, 

− dokonywanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w zakresie prowadzonego magazynu, 

− wsparcie techniczne dla użytkowników systemów jednostki, 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia : 

− list motywacyjny  

− kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1) 
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− kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie w zakresie niezbędnym do aplikowania 
na wybrane stanowisko, 

− kserokopia dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia w zakresie niezbędnym 
do aplikowania na wybrane stanowisko, 

− oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (załącznik nr 2), 

− oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 2), 

− oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik 
nr 2), 

− oświadczenie kandydata o posiadaniu nienagannej opinii (załącznik nr 2), 

− oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie (załącznik nr 2), 

− oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie 
stanowią informację publiczną (załącznik nr 2), 

− oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej danych osobowych w przypadku zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego 
naboru (załącznik nr 2),  

− oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
niewskazanym w przepisach prawa pracy, w tym szczególnej kategorii danych osobowych 
zawartych w złożonych dokumentach (załącznik nr 2) 

− Klauzula informacyjna – RODO (załącznik nr 3) 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Rybniku, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu wrześniu 
2022 r. wyniósł: 8,00 %. 
 
Termin i miejsce składania dokumentów: 
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat  na stanowisko: starszy referent” należy 
składać w terminie do 10 listopada 2022 roku, bezpośrednio w siedzibie Straży Miejskiej w Rybniku przy 
ul. Władysława Stanisława Reymonta 54, 44-200 Rybnik. 
 
 
Inne informacje: 

1. Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie 
będą rozpatrywane. 

2. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy 
ogłoszeń w Straży Miejskiej w Rybniku - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych. 

3. Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce 
zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

4. Informujemy, iż  nieodebrana w ciągu miesiąca, od zakończenia procedury naboru, 
dokumentacja, złożona do celów rekrutacji zostanie zniszczona. 

5. Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z osobami, które spełniły wszystkie wymogi 
formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu. 

6. Planowane zatrudnienie nastąpi w miesiącu grudniu 2022 r. 
 

Załączniki do ogłoszenia: 
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
2. Formularz oświadczeń 
3. Klauzula informacyjna 

 
 
 

Komendant Straży Miejskiej w Rybniku 

/-/ Arkadiusz Kaczmarczyk 


