
 
 

 Załącznik nr 3  
do Procedury 

Rekrutacje pracowników 

 

 
 

 

Nazwa stanowiska Specjalista 
w Wydziale ds. Służb Mundurowych – Stanowisko ds. Obronnych i 

Zarządzania Kryzysowego 
 

Numer ogłoszenia Bydgoszcz/21/12 
Miejsce pracy Kujawsko- Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

w Bydgoszczy 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę – 0,75 etatu 

 

Termin składania ofert 25 maja 2021 r.  
 

 

Szczegóły oferty 
 

GŁÓWNE ZADANIA: 

 prowadzenie spraw z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego w tym w 
szczególności opracowywanie w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi 

koncepcji zadań obronnych z zarządzania kryzysowego oraz przygotowywanie założeń, 
wniosków, rozwiązań systemowych i sporządzanie stosownej dokumentacji; 

 koordynowanie działań komórek organizacyjnych w oddziale w zakresie realizowanych 

zadań z zakresu zarządzania kryzysowego podczas wprowadzonych stopni alarmowych (z 
wyłączeniem CRP) wynikających z Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r., o działaniach 

Antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796); 

 realizacja zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania w dziale „Zdrowie”; 

 koordynowanie działań komórek organizacyjnych w oddziale w zakresie realizowania 

zadań w wyższych stanach gotowości obronnej państwa wynikających z Ustawy z dnia 21 

listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1541 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.). 

WYMAGANIA: 

Wymagania konieczne: 

 wykształcenie: wyższe  

 lata pracy zawodowej : minimum 3 



 Znajomość przepisów prawa: 

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.); 

- Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2110); 

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

742). 

 

Wymagania dodatkowe: 

 komunikatywność; 

 umiejętność pracy w zespole; 

 umiejętność zarządzania czasem i ustalania priorytetów; 

 odporność na stres; 

 umiejętność planowania i organizacji pracy; 

 samodzielność; 

 rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; 

 doświadczenie zawodowe w zakresie zawodowej służby wojskowej, w zakresie zbliżonym do 
dziedziny lub charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór; 

 biegła obsługa komputera – znajomość pakietu Microsoft Office oraz Excel; 

 poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub 
oświadczenie o poddaniu się procedurze postępowania sprawdzającego. 

 

Wymagane dokumenty: 

 CV, 

 podpisany kwestionariusz osobowy,  

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

 kopie dokumentów potwierdzających lata pracy, 

 kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi, 

 podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie 
dokumentów). 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych 
informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego 

poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, 
które ułatwią Ci aplikowanie.    

 

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 52 32 52 914 

https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/rekrutacja/do-pobrania-dla-kandydatow/


Dokumenty w formie papierowej należy składać do 25 maja 2021 r. w zamkniętych 

kopertach, bezpośrednio w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ (w godzinach pracy 

urzędu) lub przesłać na adres: 

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  

85-863 Bydgoszcz 

Ul. Łomżyńska 33 

(decyduje data wpływu oferty do Oddziału) 

z dopiskiem: oferta pracy Bydgoszcz/21/12 

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego. 

 

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e607275732304bb38505dd0358830c1c


 

 

 

Naszym pracownikom oferujemy: 

 

 


