
DYREKTOR 

WOJSKOWEGO CENTRUM NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI  

W WARSZAWIE 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Główny Specjalista - Dyrekcja 

 

1. Wymagania minimalne: 

1.1. wykształcenie wyższe. 

1.2. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 (wg europejskiego 

systemu opisu kształcenia językowego CEFR) lub równoważnym. 

2. Wymagania dodatkowe: 

2.1 wiedza z obszaru działalności normalizacyjnej w zakresie obronności  

i bezpieczeństwa państwa, standaryzacji NATO, działalności kodyfikacyjnej oraz 

krajowego systemu notyfikacji aktów prawnych /zawierających zapisy 

techniczne/, 

2.2 umiejętność pracy w grupie, 

2.3 umiejętność analizy i syntezy informacji, 

2.4 umiejętność logicznego myślenia, 

2.5 umiejętność organizacji pracy własnej,  

2.6 umiejętność rozwiązywania problemów. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

3.1 udział w koordynowaniu funkcjonowania działalności normalizacyjnej oraz 

kodyfikacyjnej wyrobów obronnych (WO) w resorcie obrony narodowej (ron), 

a także współpracy z resortowymi i krajowymi instytucjami w tym zakresie, 

3.2 przedstawianie Dyrektorowi WCNJiK opinii, wniosków oraz projektów 

dotyczących udziału Centrum w zadaniach i projektach realizowanych w ron  

w zakresie koordynowanych przez siebie obszarów działalności Centrum, 

3.3 opiniowanie projektów programów wieloletnich i planów rocznych, a także 

przedstawianie Dyrektorowi WCNJiK do zatwierdzenia sprawozdań  

i meldunków z koordynowanych przez siebie obszarów działalności Centrum, 

3.4 udział w pracach zespołów problemowych ron lub pracach zespołów 

międzyresortowych w zakresie funkcjonowania koordynowanych przez siebie 

obszarów działalności Centrum, 

3.5 inicjowanie oraz prowadzenie prac analityczno-koncepcyjnych w zakresie 

opiniowania lub opracowywania aktów prawnych i dokumentów normatywnych 

związanych z funkcjonowaniem koordynowanych przez siebie obszarów 

działalności Centrum, 

3.6 koordynowanie opracowywania programów szkoleń, dokumentów metodycznych 

i szkoleniowych oraz prowadzenia szkoleń w ron w zakresie obszarów 

merytorycznych Centrum, 

3.7 uczestniczenie w szkoleniach oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych  

i zewnętrznych z zakresu działania Centrum, 

3.8 udział w organizowaniu, planowaniu i koordynowaniu działalności kontrolno-

rozliczeniowej w obszarach merytorycznych Centrum, 



3.9 udział, w zakresie ustalonym przez Dyrektora WCNJiK, w kontrolach 

wewnętrznych Centrum oraz sporządzaniu stosownych dokumentów 

pokontrolnych, 

3.10 planowanie, organizacja i rozliczanie działalności Centrum w obszarach 

współpracy międzynarodowej ron, 

3.11 sporządzanie analiz, materiałów informacyjnych oraz opinii w zależności od 

potrzeb i w zakresie ustalonym przez Dyrektora WCNJiK, 

3.12 kierowanie funkcjonowaniem resortowego segmentu w ramach krajowego 

systemu notyfikacji aktów prawnych UE i norm, 

3.13 reprezentowanie Centrum w przedsięwzięciach resortowych oraz krajowych  

w zakresie ustalonym przez Dyrektora WCNJiK, 

3.14 uczestniczenie w realizacji zadań, w ramach współpracy z Polskim 

Przedstawicielstwem Wojskowym przy Komitetach Wojskowych Organizacji 

Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz Stałym 

Przedstawicielstwem RP przy NATO i UE w zakresie ustalonym przez Dyrektora. 

4. Warunki pracy na danym stanowisku: 

4.1 stanowisko – Główny Specjalista 

4.2 wymiar zatrudnienia – pełny etat (40 godz. tygodniowo), 

4.3 czas pracy – 7.30-15.30, 

4.4 miejsce pracy – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, ul. 

Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa, 

4.5 budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

5. Informacja o wskaźniku osób niepełnosprawnych zatrudnionych w miesiącu 

poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze: 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik osób 

niepełnosprawnych w WCNJiK, w rozumieniu ustawy przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi  

co najmniej 6%. 

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

6.1 życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, 

6.2 list motywacyjny, 

6.3 kopie świadectw pracy, 

6.4 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

6.5 kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 

6.6 dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, uprawnienia, 

kwalifikacje, 

6.7 kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii 

dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu 

pracodawcy oryginały dokumentów. 

8. List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.)”. 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 



„NABÓR NA STANOWISKO: Główny Specjalista w Wojskowym Centrum 

Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie” 

należy składać osobiście w terminie do dnia 25 stycznia 2021 r. w siedzibie 

Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie (Kancelaria) 

lub drogą pocztową (data stempla pocztowego) na adres: 

 

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji 

ul. Nowowiejska 28a  

00-909 Warszawa 

10. Dyrektor WCNJiK zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie 

naboru bez podania przyczyn.  

11. Osoby które spełnią wymagania niezbędne (formalne), zostaną zaproszone na rozmowę 

kwalifikacyjną. O terminie rozmowy osoby będą poinformowane zgodnie  

z danymi kontaktowymi zawartymi w „Kwestionariuszu osobowym dla osoby 

ubiegającej się o zatrudnienie”. 

12. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej serwisu 

WWW WCNJiK. 

13. Złożonych dokumentów do WCNJiK nie zwraca się, zostaną one komisyjnie 

zniszczone po zakończeniu naboru zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi 

przepisami w WCNJiK.  

14. Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty 

dostarczone w niepoprawnie opisanej kopercie oraz oferty przesłane drogą 

elektroniczną nie będą rozpatrywane, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 

zakresie. 

15. Do pobrania:  

15.1 Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie  

[link do dokumentu], 

15.2 Oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowisko  

[link do dokumentu]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Warszawa, dnia …….……. r. 

 

imię i nazwisko ……………………………………. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY 

w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji  

 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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). 

• Administrator i kontakt do niego: 

Administratorem danych osobowych jest Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości  

i Kodyfikacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 28a.  

• Kontakt do inspektora ochrony danych:  

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  

z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się  

z inspektorem ochrony danych na ww. adres administratora z dopiskiem „Inspektor 

ochrony danych”. 

• Cel przetwarzania danych:  

Przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Wojskowym Centrum Normalizacji, 

Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK) oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu 

naboru. 

• Informacje o odbiorcach danych: 

Komisja Rekrutacyjna (aplikacje kandydatów) oraz BIP WCNJiK, miejsce ogólnie 

dostępne w WCNJiK (w zakresie publikacji wyniku naboru). 

• Okres przechowywania danych:  

Czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w WCNJiK 

(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor WCNJiK ma możliwość wyboru 

kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność 

obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów  

o archiwizacji.  

• Uprawnienia osoby ubiegającej się o zatrudnienie:  

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

4. prawo do usunięcia danych osobowych, 

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres 

kontaktowy administratora danych, podany powyżej, 



5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

• Podstawa prawna przetwarzania danych:  

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

2. art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

• Informacje o wymogu podania danych:  

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy  

(m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg 

dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć  

w procesie naboru na stanowisko pracy w WCNJiK. 

• Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie 

potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym 

przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać  

w dowolnym czasie. 

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa  

w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która 

może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

• Inne informacje:  

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;  

nie będą też profilowane. 

 

 

 

……………………………. 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 


