
Władysławowo, dn. 7 maja 2021r. 

ZKP.2110.6.2021 

 

Burmistrz Władysławowa  

(Urząd Miejski we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, 84 – 120 Władysławowo) 

zaprasza do składania ofert 

na świadczenie usługi Strażnika Miejskiego na terenie gminy Władysławowo  
na czas określony (w okresie 1 lipca - 31 sierpnia 2021 r.)  

 (umowa zlecenie)  
 

I. Wymagania niezbędne: 
 

1. obywatelstwo polskie, 
2. ukończone 21 lat, 
3. aktualne zatrudnienie w Straży Miejskiej, 

4. ukończone szkolenie podstawowe Straży Miejskiej, 
5. ukończone szkolenie z zakresu kontroli ruchu drogowego, 
6. posiadanie aktualnych badań lekarskich pozwalających na wykonywanie ustawowych  

obowiązków (pracownicze i psychologiczne), 
7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
8. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 
9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 
10. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, 
11. nieposzlakowana opinia,  
12. znajomość ustawy o strażach gminnych oraz ustaw pokrewnych wraz z przepisami  

wykonawczymi.  

II. Wymagania dodatkowe: 

1. prawo jazdy kat. B, 
2. posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.  

III.Ogólny zakres wykonywanych zadań: 

1. ochrona ładu i porządku w miejscach publicznych, 
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym  

w przepisach o ruchu drogowym, 
3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, 

pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych  
miejscowych zagrożeń, 

4. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 
5. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku  podczas  

zgromadzeń i imprez publicznych, 
6. egzekwowanie zakazu handlu oraz usług poza miejscami wyznaczonymi oraz handlu  

i usług bez wymaganych zezwoleń, 
7. egzekwowanie przepisów prawa miejscowego,  



8. pełnienie służb zgodnie z planem pracy, 
9. wykonywanie innych poleceń  wydanych przez swoich przełożonych (zgodnych  

z kompetencjami i zapisami prawa). 

IV. Warunki pracy: 
1. ilość miejsc pracy – 6 w podziale na (lipiec-3, sierpień-3), 
2. rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, 
3. maksymalny czas pracy 40 godzin od poniedziałku do niedzieli, 
4. służba patrolowa w terenie zgodnie z planem pracy opracowanym przez komendanta 

straży miejskiej, 
5. rodzaj pełnienia służby: pieszy, rowerowy, zmotoryzowany pojazdem SM, 
6. termin rozpoczęcia pracy: 01.07.2021 roku, 
7. umowy o zlecenie z wyłonionymi w ofercie kandydatami zostaną zawarte na czas  

określony (na okres 2 tygodni lub 1 miesiąca) w okresie 1 lipca - 31 sierpnia 2021 r. 

V. Wymagane dokumenty:  
1. wypełniona oferta, 
2. zdjęcie, 
3. kserokopia zaświadczenia  o ukończeniu kursu podstawowego dla Straży Miejskiej, 
4. kserokopie zaświadczeń  o ukończonym szkoleniu z zakresu kontroli ruchu drogowego 

dla Straży Miejskiej, 
5. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w Straży Miejskiej, 
6. wskazanie terminu zatrudnienia w Straży Miejskiej we Władysławowie, 
7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, 
8. oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełni praw publicznych. Wzór oświadczenia 

dostępny na stronie http://bip.wladyslawowo.pl-  zakładka Urząd Miejski – Praca – Praca 
w Urzędzie Miejskim we Władysławowie  

 

Wymagane dokumenty zgłoszeniowe należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 

Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo  

(w godzinach pracy Urzędu) lub przesyłać do dnia 07.06.2021 r. na adres:   

 

URZĄD MIEJSKI WE WŁADYSŁAWOWIE,  ul. Gen. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, 

z dopiskiem:  „OFERTA– strażnik Straży Miejskiej - sezon 2021”.  

 

W przypadku ofert nadsyłanych pocztą o dacie złożenia decyduje data wpływu.  

Ogłaszający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania dokumentów.  

 

Dodatkowych informacji o naborze udziela: 
- Komendant Adam Marciniak tel. (58) 674 54 44 
- Z-ca komendanta Tadeusz Minkowski tel. (58) 674 54 44 
 
W okresie 10 dni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne, które złożyły kom-
plet wymaganych dokumentów zostaną powiadomione telefonicznie o przyjęciu/odrzuceniu oferty.  Osoby nie speł-
niające ww. warunku  nie będą informowane. 
 
 

……………………… 
           (podpis) 

http://bip.wladyslawowo.pl-/


Klauzula informacyjna dla kandydatów składających oferty pracy w Urzędzie Miejskim 
we Władysławowie (klauzula RODO)  

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informujemy, 
iż:  

Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze 
na wolne stanowisko urzędnicze oraz składających oferty pracy w Urzędzie Miejskim  
we Władysławowie, jest Urząd Miejski we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Włady-
sławowo. 

Inspektor ochrony danych w Gminie Władysławowo – Urzędzie Miejskim we Władysławowie: 
Grzegorz Nowak, ul. Generała Hallera 19, 84-120 Władysławowo, biuro nr 208, telefon 58 674 
54 00 wew.555, email: iod@wladyslawowo.pl. 

Dane osobowe kandydata przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności 
Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie  
pracownika w Urzędzie Miejskim we Władysławowie (gminnej jednostce organizacyjnej)  
oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie 
danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością 
realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie 
Pani/Pana dobrowolnej zgody. Dokumenty kandydatów wybranych w naborze  
i zatrudnionych w Urzędzie zostaną dołączone do ich akt osobowych. Dane osobowe pozosta-
łych  kandydatów będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wyka-
zów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez 
okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane  
osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie  
przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający  
na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub  
organami państwowymi.  

W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO,  
przysługują Pani/Panu prawa: 
1) prawo dostępu do danych osobowych; 

2) prawo sprostowania danych 

3) prawo do usunięcia danych 

4) prawo ograniczenia przetwarzania 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

6) prawo do cofnięcia zgody 

mailto:iod@wladyslawowo.pl


7) prawo do przenoszenia danych 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie  
z przepisami RODO. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji 
międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  
i nie będą profilowane. Ochrona danych osobowych realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem 
Burmistrza Władysławowa nr 108/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia polityki 
ochrony danych w Urzędzie Miejskim we Władysławowie. 

Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres  
e-mail: iod@wladyslawowo.pl. 
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