
Ogłoszenie nr 1/2017  BIP KPRM  nr 13643 
Data ukazania się ogłoszenia: 28.07.2017 r. 

Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy 
Komendant Powiatowy Policji w Brodnicy poszukuje kandydatek/kandydatów na wolne stanowisko:                           

specjalista 

Zespołu do spraw Kadr i Szkolenia i Prezydialny (korpus służby cywilnej) 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                        

w urzędzie w myśl przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

wynosi co najmniej 6%. Na stanowisko pracy, mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa 

polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej. 
 

Wymiar etatu: 0,70 

dobowy wymiar czasu pracy: 5,36 godzin dziennie 

Liczba stanowisk pracy: 1 

 

Miejsce wykonywania pracy: 

Adres urzędu: 

Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy 

ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
Realizowanie zadań w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej                             

w komórkach organizacyjnych Komendy oraz monitorowanie, koordynowanie i wykonywanie zadań                    

w tym zakresie (przeprowadzanie kontroli warunków służby/pracy, prowadzenie szkoleń                                    

dla funkcjonariuszy/pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej). 

Sporządzanie dokumentacji dot. medycyny pracy, w celu kierowania funkcjonariuszy i pracowników                   

na badania: wstępne, profilaktyczne, okresowe, kontrolne i specjalistyczne. 

Przygotowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zatrudniania, 

trwania oraz ustania stosunku pracy/służby. Sporządzanie dokumentów rentowo-emerytalnych. 

Nadzorowanie i czuwanie nad terminowością sporządzania dokumentacji związanej z okresową oceną                 

w służbie cywilnej - zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresami stanowisk pracy. 

Organizowanie, przygotowywanie i dokumentowanie naborów do pracy w Policji, w celu wyłonienia 

kandydatów do zatrudnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Prowadzenie bieżącej ewidencji czasu pracy/służby, urlopów i absencji chorobowej 

funkcjonariuszy/pracowników Komendy.  

Prowadzenie okresowej analizy stanu dyscypliny i nadzwyczajnych wydarzeń w służbie/pracy oraz 

bieżące ewidencjonowanie postępowań dyscyplinarnych/wyjaśniających. 

Wprowadzanie danych kadrowo-finansowo-organizacyjnych dot. pracowników/funkcjonariuszy 

Policji do systemów informatycznych „PŁATNIK’, System Wspomagania Obsługi Policji „SWOP”, 

System Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji „SESPOL”. 

Obsługa kadrowa funkcjonariuszy/pracowników Komendy. Prowadzenie dokumentacji 

organizacyjno-etatowej oraz ewidencjonowanie dokumentów służbowych dotyczących 

funkcjonariuszy/pracowników Policji. 

 

Warunki pracy: 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanych zadań 
Praca związana z odpowiedzialnością materialną/dyscyplinarną za powierzone mienie i podejmowane 

decyzje, w tym rodząca skutki finansowe, wykonywana w pomieszczeniach biurowych. Realizacja 

zadań wymaga częstych kontaktów z petentami (telefonicznych, mailowych, bezpośrednich). Praca 

przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, nie 

przewiduje się pracy poza urzędem. Czynniki utrudniające wykonywanie zadań: stres związany z 



reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, codzienna obsługa petentów zewnętrznych, zagrożenie 

korupcją. Krajowe wyjazdy służbowe. Realizacja zadań nie jest związana z wysiłkiem fizycznym.  

 

 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
Nie występują uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy. Oświetlenie naturalne i sztuczne. 

Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt biurowy (faks, kserokopiarka, niszczarka). Budynek                        

na parterze jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (zamontowana jest winda), brak 

możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku, stanowisko pracy znajduje się na 

drugim piętrze. 

Inne 
Wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 1730 zł. + dodatek za wysługę lat 

Wymagania niezbędne 
wykształcenie: średnie 

staż pracy: 3 miesiące pracy w administracji lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań 

znajomość przepisów prawa pracy oraz ustawy o służbie cywilnej 

znajomość ustawy o ochronie danych osobowych 

umiejętność obsługi sprzętu biurowego 

komunikatywność 

umiejętność współpracy 

umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa pracy w praktyce 

posiadanie obywatelstwa polskiego 

korzystanie z pełni praw publicznych 

nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe 
Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji 

niejawnych oznaczonego klauzulą „poufne” 

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne: 
życiorys/CV i list motywacyjny (podpisany własnoręcznie) 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 

kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia 

kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych 

oznaczonego klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie 

postępowania sprawdzającego - zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych                           (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) 

kopie dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym 

obywatelstwie. W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu 

potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów                             

w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez 

osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej   

 

Termin składania dokumentów: 

10 sierpień 2017 r. 

Miejsce składania dokumentów: 

Komenda Powiatowa Policji 

ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica 



 

z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej” i numerem ogłoszenia 13643 

 

Inne informacje: 
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. 

Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia ofert do urzędu. Oferty otrzymane                               

po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.  

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą                        

bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, 

przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, seksualność, czy też jakąkolwiek inną 

cechę prawnie chronioną.  

 

 

Techniki i metody selekcji: 

I etap selekcji: analiza merytoryczna aplikacji (weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów 

formalnych zgodnie z regulaminem z dnia 26.11.2012 r. w sprawie naboru kandydatów na stanowiska 

pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy) 

II etap selekcji: test kompetencyjny (sprawdzenie wiedzy i umiejętności jej praktycznego 

zastosowania) 

III etap selekcji: rozmowa kwalifikacyjna 
 


