
Załącznik  nr 2 

do Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy  

w Muzeum Stutthof w Sztutowie. 
 

 

MUZEUM STUTTHOF W SZTUTOWIE 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

 

1. Nazwa stanowiska pracy: … starszy strażnik ……… 

Rodzaj umowy: …………umowa o pracę……………………. 

Wymiar czasu pracy: …………………pełny wymiar czasu pracy……………………… 

2. Wymagania niezbędne: 

1) wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony; 

2) aktualne badania lekarskie i psychologiczne; 

3) legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni; 

4) zaświadczenie o ukończeniu kursu, o którym mowa w art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 838 ze 

zmianami), jeżeli osoba wpisana jest na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej  dłużej  niż 5 lat. 

3. Wymagania dodatkowe: 

1) komunikacja; 

2) obsługa komputera; 

3) praca w zespole. 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

1) wszechstronna znajomość planu ochrony Muzeum Stutthof w Sztutowie, a w 

szczególności tabeli służby, instrukcji stanowiących załączniki do planu ochrony , 

a także zarządzeń i wytycznych dyrektora zakładu pracy dotyczących wykonywania  

czynności ochronnych; 

2) obowiązkowy udział w szkoleniach zawodowych, a także systematyczne, 

indywidualne, doskonalenie kwalifikacji zawodowych; 

3) wykonywanie obowiązkowych badań lekarskich i informowanie o ich wyniku 

swoich przełożonych; 

4) obowiązkowe informowanie przełożonych o fakcie wszczęcia przeciwko 

pracownikowi ochrony postępowania karnego o przestępstwo przeciwko życiu, 

zdrowiu, i mieniu a także każde przestępstwo inne , niż wymienione powyżej; 

5) sumienne i dokładne wykonywanie zadań służbowych wynikających z planu 

ochrony zakładu pracy oraz zarządzeń dyrektora; 

6) przestrzeganie przepisów regulaminu pełnienia służby oraz wykonywanie poleceń 

przełożonych; 

7) utrzymanie w pełnej gotowości broni służbowej, środków przymusu 

bezpośredniego oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu i pozostającego w 

dyspozycji pracownika ochrony; 

8) przestrzeganie zasad należytego zachowania się na służbie i poza służbą oraz dbanie 

o swój wygląd zewnętrzny. 

 

Wymagane dokumenty: 

a) list motywacyjny, Curriculum vitae (CV) z podaniem kontaktu z kandydatem; 



b) kwestionariusz osobowy; 

c) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydat w przypadku 

trwającego stosunku pracy; 

d) kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie; 

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.; 

f) referencje (jeśli takie posiada); 

g) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; 

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych                         

w składanych dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 

zgodnie z  Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 

1.) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu naboru na wolne stanowisko 

pracy w Muzeum Stutthof w Sztutowie; 

i) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności. 

Kserokopie dokumentów kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem za zgodność                        

z oryginałem. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach                     

z adnotacją „Oferta pracy na stanowisko starszy strażnik”   w terminie do dnia 20 maja 2021 

roku godz. 15.00 pod adresem Muzeum Stutthof  w Sztutowie Niemiecki nazistowski obóz 

koncentracyjny i zagłady (1939-1945)  ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo. 

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 

Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum oraz na stronie BIP Muzeum.  

 

Dyrektor 

Piotr Tarnowski 

       ………………………………………… 

        Podpis pracodawcy 

Sztutowo, dnia 11.05.2021r. 
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