
PREZYDENT MIASTA STARGARD 
 

o g ł a s z a  
 

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARGARDZIE  

UL. CZARNIECKIEGO 17  
73-110 STARGARD  

  
Wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:  
 
dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 
 
Opis stanowiska:  
 
Celem stanowiska jest wykonywanie zadań organizacyjno – operacyjnych zakresu zarządzania kryzysowego i 
obrony cywilnej : 
 

a) ustalanie wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału, 
b) organizowanie pracy Wydziału celem realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony 

cywilnej , spraw obronnych, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wykonywanie funkcji 
kontrolnej nad działalnością merytoryczną Straży Miejskiej, 

c) kontrolowanie przebiegu i wykonywanie pracy przez pracowników Wydziału, 
d) współtworzenie właściwej atmosfery pracy, 
e) organizowanie współpracy z wydziałami Urzędu Miejskiego  jednostkami organizacyjnymi spoza 

Urzędu, 
f) realizowanie zadań z zakresu Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, 
g) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych w zakresie zadań 

Wydziału, 
h) nadzorowanie, planowanie i wydatkowanie środków finansowych na wydatki bieżące , majątkowe i 

dotacje na zadania realizowane przez Wydział w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i 
spraw obronnych, 

i) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz w zakresie 
innych spraw zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Prezydenta Miasta, 

j) obsługa interesantów w sprawach dotyczących Wydziału. 
 

Wymagania konieczne:  
 

1. wykształcenie wyższe , 
2. staż pracy minimum  5 lat stażu pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z zapewnieniem 

porządku publicznego  
3. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,  
4. umiejętność posługiwania się przepisami prawa a w szczególności ustawą o powszechnym obowiązku 

obrony RP, ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz ustawą kodeks postępowania administracyjnego, 
5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.  

 
Wymagania preferowane:  
 

1. wykształcenie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, administracji, prawa, zarządzania, 
2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem, znajomość ustawy o samorządzie gminnym, 

znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE. 
3. samodzielność, inicjatywa oraz bardzo dobra organizacja pracy, 
4. umiejętność analizy i syntezy informacji, 
5. odpowiedzialność, 
6. umiejętność pracy w zespole, 
7. umiejętność organizowania spotkań i nawiązywania kontaktów. 

 
 
 
 



 
Warunki pracy na danym stanowisku pracy: 
 
- zmienne tempo pracy, 
- częste kontakty z klientami zewnętrznymi, 
- sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania wiążących decyzji. 
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu październiku 2017 r. wyniósł 2,91% 
 
Wymagane dokumenty:  
 

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),  
2. list motywacyjny,  
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,  
4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,  
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia ),  
6. ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,  
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,  
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego 

danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
 (Dz.U. z 2015 r. Nr 101, poz. 2135 z późn. zm.),  

9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia. 
 
Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do 30 listopada 2017 r.  
( uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Stargardzie )  
 
na adres:  
Urząd Miejski w Stargardzie  
ul. Czarnieckiego 17 
73-110 Stargard  
 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko kierownicze – Dyrektor Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Stargardzie” 
 
 
Uwaga:  
1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  
2. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.  
3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.  
 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.  091/ 579-27-84, 091/577-50-61  
 
 
 
 


