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Biłgoraj, 2 grudnia 2022 r.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W BIŁGORAJU

PO.1295.5.2022

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY
w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju

na zasadach przeniesienia służbowego

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju ogłasza nabór do 
służby w sekcji kwatermistrzowsko – technicznej na stanowisko starszego specjalisty 
w codziennym rozkładzie czasu służby na zasadach przeniesienia służbowego w ramach 
Państwowej Straży Pożarnej.

Liczba stanowisk, na które prowadzi się nabór: 1 stanowisko.
Stanowisko: zależne od posiadanych kwalifikacji pożarniczych i stażu służby (jedno ze 
stanowisk przypisanych do systemu codziennego w załączniku nr 3 do rozporządzenia w 
sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP.
Stanowiska docelowe:. starszy specjalista w sekcji kwatermistrzowsko – technicznej 
(stanowisko oficerskie zaszeregowane do 10 grupy uposażenia)
System pełnienia służby: codzienny.
Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa PSP w Biłgoraju, ul. gen. 
H. Dąbrowskiego 10, 23-400 Biłgoraj

Wymagania stawiane kandydatom:
Osoby ubiegające się o przeniesienie służbowe muszą:

 posiadać minimalne kwalifikacje pożarnicze – ukończone szkolenie podstawowe 
w zawodzie strażak,

 posiadać pozytywną opinię służbową.
Uprawnienia i kwalifikacje mile widziane wśród kandydatów:

 prawo jazdy kat. C,
 doświadczenie w pełnieniu służby na podobnym stanowisku,
 uprawnienia nurkowe.

Zakres zadań realizowanych na stanowisku docelowym
1. Administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów.
2. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej w Komendzie.
3. Prowadzenie powierzonych lub przejętych magazynów Komendy.
4. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki transportowej w Komendzie.
5. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową i mundurową funkcjonariuszy 

pełniących służbę w komendzie.
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6. Planowanie i organizowanie przeglądów, badań, napraw i konserwacji pojazdów, sprzętu 
silnikowego i pływającego oraz innych urządzeń i instalacji technicznych.

7. Planowanie potrzeb materiałowo–technicznych i dokonywanie zakupów i zaopatrzenie 
w sprzęt, umundurowanie, paliwa, materiały, urządzenia i inne.

8. Przygotowanie i nadzór nad inwestycjami budowlanymi, remontami i modernizacją obiektów 
Komendy.

9. Zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez 
JRG na terenie powiatu.

10. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych pozostających w zakresie 
działania komendy powiatowej, w tym wymaganej dokumentacji,

11. Realizowanie prac związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych 
i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł.

12. Udział w komisji inwentaryzacyjnej jako osoba odpowiedzialna za powierzony majątek oraz 
członek zespołu spisowego.

13. Nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne 
komendy powiatowej dokumentacji związanej z pojazdami i sprzętem silnikowym.

14. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją lub zbywaniem zbędnych składników majątku 
komendy.

15. Zabezpieczenie obiektów przed dostępem osób niepowołanych.

Osoby zainteresowane podjęciem służby proszone są o kontakt z sekcją 
organizacyjno – kadrową Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Biłgoraju pod numerem telefonu: 84 688 00 10.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr Dariusz Gęborys

/podpisano elektronicznie/
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju (23-400 Biłgoraj, ul. gen. H. 
Dąbrowskiego 10, tel. 84 688 00 10, fax. 84 688 00 11, e-mail: 
kp_bilgoraj@straz.lublin.pl)

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych to: ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin, 
e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO – w 
celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów 
ubiegających się o przeniesienie do dalszego pełnienia służby w Komendzie 
Powiatowej PSP w Biłgoraju.

4. Odbiorcą danych jest Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Jednolitym 

Rzeczowym Wykazie Akt dla Jednostek Organizacyjnych PSP.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 
usunięcia po upływie okresu przechowywania zgodnym z właściwymi przepisami 
archiwalnymi lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych 
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, 
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne w celu 
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. 

9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w 
art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
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