REKTOR-KOMENDANT
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
ogłasza nabór do służby w JRG SGSP
w zmianowym systemie czasu służby
na zasadach przeniesienia służbowego

Informacje ogólne:
1) nazwa stanowiska:
- dyspozytor
2) liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór:
- 1 stanowisko
3) miejsce pełnienia służby:
- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, ul. J. Słowackiego 52/54
w Warszawie
4) rozkład czasu służby:
- zmianowy (24/48)
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyspozytora w szkolnym stanowisku kierowania JRG SGSP
to m. in.:

1) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń ratowniczych i dysponowanie niezbędnych sił i środków
ratowniczych SGSP do ich likwidacji w uzgodnieniu ze stanowiskiem kierowania komendanta
miejskiego PSP m. st. Warszawy;

2) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez siły i środki ratownicze JRG
SGSP;

3) prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń ratowniczych na obszarze chronionym JRG SGSP;
4) współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania sił
i środków ratowniczych JRG SGSP;

5) dysponowanie siłami i środkami ratowniczymi JRG SGSP według ustalonych zasad;
6) utrzymywanie stałej łączności ze stanowiskiem kierowania komendanta miejskiego PSP
m. st. Warszawy oraz z własnymi zastępami ratowniczymi, będącymi poza strażnicą JRG SGSP;

7) dokonywanie bieżącej oceny sytuacji obszaru chronionego JRG SGSP w zakresie występujących
pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz ich operacyjnego zabezpieczenia;

8) powiadamianie przełożonych oraz władz właściwej terenowo dzielnicy Warszawy o zagrożeniach
występujących na obszarze chronionym JRG SGSP;

9) aktualizacja planów, map, instrukcji i innej dokumentacji operacyjnej, będących na wyposażeniu SSK
JRG SGSP
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Wymagania konieczne stawiane kandydatom na stanowisko dyspozytora w szkolnym stanowisku kierowania
JRG SGSP:

1) nienaganny przebieg dotychczasowej służby: kandydat nie ukarany żadną z kar dyscyplinarnych
określonych w art. 117 ust. 1, w tym w trybie określonym w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2018 r. poz. 1313, z późn. zm.), pozytywna opinia
służbowa.
Wymagania pożądane od kandydatów na stanowisko dyspozytora w szkolnym stanowisku kierowania JRG
SGSP:

1) dobra znajomość obsługi komputera, a w szczególności systemu SWD-PSP;
2) posiadanie przygotowania pedagogicznego, potwierdzonego odpowiednim

dyplomem
lub świadectwem (np. kurs pedagogiczny instruktora/nauczyciela praktycznej nauki zawodu);

3) dobra znajomość organizacji i obsługi systemów łączności bezprzewodowej, wykorzystywanych w PSP
4) umiejętność pracy pod presją czasu;
5) umiejętność analitycznego myślenia;
6) rzetelność i sumienność;
7) dyspozycyjność;
8) wysoka kultura osobista;
9) znajomość topografii Warszawy;
10) znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym.
Wymagane dokumenty:
1) raport o przyjęcie do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;
2) CV (uwzględniające przebieg służby i pracy);
3) dokument potwierdzający kwalifikacje określone w art. 36 ust. 3 pkt 1, w związku z art. 36 ust. 4 ustawy
o Państwowej Straży Pożarnej;
4) kserokopia zaświadczenia potwierdzającego aktualne badania lekarskie, stwierdzające zdolność
do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym dotychczas stanowisku;
5) zaświadczenie potwierdzające staż służby;
6) zgoda przełożonego na wzięcie udziału w ogłoszonym naborze i potwierdzenie wyrażenia zgody
na ewentualne przeniesienie służbowe funkcjonariusza;
7) kserokopia ostatniej opinii służbowej;
8) kserokopia indywidualnej karty oceny sprawności fizycznej strażaka, przeprowadzonej w 2018/19 r.;
9) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach złożonych do konkursu organizowanego w związku z naborem do służby
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz.
922)”;
Termin składania ofert: 02.09.2019 r.
Planowany termin zatrudnienia: IV kwartał 2019 r.
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Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście do 02.09.2019 r.
w Dziale Kadr SGSP lub drogą pocztową (decyduje data wpływu i zarejestrowania, a nie data stempla pocztowego)
na adres:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej - KADRY
ul. J. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa
Niezależnie od sposobu dostarczenia dokumentów, kopertę należy opisać podając IMIĘ I NAZWISKO,
adres zamieszkania oraz dopisek: „dyspozytor JRG SGSP”.
Informacje dodatkowe:
Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowych informacji udziela: st. bryg. Aleksander Adamski pod numerem telefonu : (0-22) 56-17-691
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej
w Warszawie (01-629), ul. Słowackiego 52/54.
Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych.
Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j Dz. U. z 2018 r.,
poz. 108) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania.
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