
Data ukazania się ogłoszenia: 17.01.2018 r. 

 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 

 
Dyrektor Generalny poszukuje  kandydatów na stanowisko: 

• Zastępcy kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa                              

i Zarządzania Kryzysowego  

 
 

Wymiar etatu: 1 

 

Liczba stanowisk pracy: 1 

 

Adres Urzędu 
 

  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 

  al. IX Wieków Kielc 3 
  25-516 Kielce 
 

 

Miejsce wykonywania pracy:  

 
  Kielce 
 

Warunki pracy 

Praca w siedzibie Urzędu, na parterze, praca przy komputerze powyżej 4 godz. 

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

• zastępowanie kierownika centrum podczas jego nieobecności, 

• współdziałanie z kierownikiem w zakresie organizacji pracy centrum, w szczególności 

opracowywanie:  

-zasad (regulaminu) funkcjonowania centrum,  

-planu postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych,  

-zasad organizacji pracy operatorów numerów alarmowych, obsługi administracyjnej, 

obsługi technicznej i psychologa, 

-planu zwiększania obsady osobowej centrum w sytuacjach nadzwyczajnych,  

-wykazu podmiotów ratowniczych oraz innych podmiotów, do których zadań należy 

ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska, 

funkcjonujących na terenie działania centrum wraz z ich danymi kontaktowymi i obszarem 

działania oraz aktualizacji tego wykazu,  

• współdziałanie z kierownikiem w zakresie przekazywania wykazu podmiotów 

ratowniczych oraz innych podmiotów wraz z ich danymi kontaktowymi i obszarem 

działania oraz aktualizacji tego wykazu administratorowi systemu teleinformatycznego w 

celu zamieszczenia w systemie teleinformatycznym, a także komendantowi 

wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, komendantowi wojewódzkiemu Policji 

funkcjonującym na terenie działania centrum oraz dysponentom zespołów ratownictwa 

medycznego bezpośrednio obsługującym zgłoszenia alarmowe funkcjonującym na terenie 

działania centrum. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

 

niezbędne: 

 

-wykształcenie: wyższe,  

-doświadczenie zawodowe 2 lata w zakresie powiadamiania ratunkowego, zarządzania 

kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej lub ratownictwa 

medycznego,  

-odporność na stres, 

-umiejętność pracy w zespole,  

-komunikatywność, 

-umiejętności organizatorskie,  

-znajomość przepisów: ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego 

(Dz. U. z 2013 r poz. 1635 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 

21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 269), 

rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji 

i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 574 z późn. zm.), 

rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie numerów 

telefonicznych, które mogą być obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1050), rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 

2014 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego i interfejsu 

komunikacyjnego oraz warunków współpracy systemu powiadamiania ratunkowego z Policją, 

Państwową Strażą Pożarną oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2014 

r. poz. 1159) 
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 

• CV i list motywacyjny, 

• kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

• kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, 

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji, 

• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie kandydata 
o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

 

 

Termin składania dokumentów: 

 

    do  23.01.2018 r. 

 
Miejsce składania dokumentów: 

 

     Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 

     al. IX Wieków Kielc 3 
     25 – 516 Kielce 

 

  (osobiście w Punkcie Kancelaryjnym i Obsługi Klienta ŚUW lub drogą pocztową na w/w adres -    
  decyduje data wpływu do Urzędu) 

 

 

 

 

 



Inne informacje: 

 

• w ofercie należy podać nazwę stanowiska, na które składana jest oferta oraz swoje dane kontaktowe: 
adres do korespondencji, adres e–mail, numer telefonu,  

• proponowane wynagrodzenie: 3000,00 zł + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

• oferty, które nie spełniają wymagań formalnych są odrzucane przez komisję ds. naboru,  

• kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie 

postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną lub telefonicznie,  

• lista osób zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz informacja o terminie 

postępowania rekrutacyjnego zostaną umieszczone na stronie BIP ŚUW,  

• dokumenty kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres  
3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatów przez okres 14 

dni. Po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone, 

 


