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Warszawa, 2019-04-04 

WKPS.1121.1.2019.68 

2019-07078 

 

 

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

poszukuje kandydata na stanowisko: 

OD SPECJALISTY DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY – INSPEKTORA DS. OBRONNYCH I STOPNI 

ALARMOWYCH 

w Wydziale Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych 

Liczba stanowisk: 1 w wymiarze ¼ etatu

 
 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

to agenda rządowa odpowiedzialna za budowę systemów teleinformatycznych dla służby zdrowia. 

W chwili obecnej do nowopowstałego Wydziału Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych 

poszukujemy od specjalisty do głównego specjalisty testów bezpieczeństwa. Wydział jest 

odpowiedzialny za zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Centrum, jak 

i Ministerstwa Zdrowia. 

 

OPIS STANOWISKA/ REALIZOWANE ZADANIA 

1. Opracowywanie planów operacyjnych i zamierzeń obronnych oraz wytycznych w zakresie 

spraw obronnych i stopni alarmowych. 

2. Uzgadnianie i zatwierdzanie planów i harmonogramów wykonywania zadań obronnych. 

3. Uzgadnianie i zatwierdzanie planów i harmonogramów wykonywania stopni alarmowych. 

4. Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji stałych dyżurów, organizacja i utrzymywanie 

w gotowości do uruchomienia zespołów stałego dyżuru. 

5. Zapewnienie obsady kadrowej Centrum na czas wojny. 

6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych i z zakresu stopni alarmowych. 

7. Koordynowanie przedsięwzięć obronnych i stopni alarmowych w Centrum. 

8. Zapewnienie realizacji zadań obronnych i stopni alarmowych wynikających z obowiązujących 

aktów prawnych, zarządzeń i wytycznych Ministra Zdrowia. 

9. Współdziałanie z innymi instytucjami w celu realizacji zadań obronnych i stopni alarmowych, 

sprawozdawczość. 

 

WYMAGANIA 

1. Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego. 

2. Wykształcenie wyższe I stopnia. 

3. Doświadczenie w zawodowej służbie wojskowej lub na podobnym stanowisku. 

4. Znajomość następujących aktów prawnych: 

o ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 

listopada 1967 r. (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.), 
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o ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 182, poz. 

1228), 

o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu 

oznaczenia materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. z 2011 r. nr 288, 

poz. 1692), 

o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji 

i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji 

niejawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 276, poz. 1631 ze zm.), 

o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, 

przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających 

informacje niejawne (Dz. U. z 2011 r., nr 271, poz. 1603), 

o ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904), 

o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu 

przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach 

alarmowych CRP 

5. Obywatelstwo polskie.  

6. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.   

7. Znajomość metod i technik pracy biurowej, w tym obsługa komputera - znajomość programów 

Microsoft Office. 

8. Znajomość i umiejętność wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony 

w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia. 

9. Umiejętność organizacji i przeprowadzania szkoleń obronnych. 

10. Wiedza w zakresie planowania operacyjnego, planowania i przeprowadzania kontroli realizacji 

zadań obronnych, sprawozdawczości z wykonywania zadań obronnych. 

11. Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW lub Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego upoważniające do dostępu do informacji o klauzuli „poufne”. 

 

OFERUJEMY 

1. Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności. 

2. Pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę. 

3. Pakiet świadczeń socjalnych obejmujący m.in. atrakcyjne warunki korzystania z pakietu 

medycznego, ubezpieczenia grupowego. 

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tkę”. 

5. Dla najlepszych premie uznaniowe. 

6. Możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 

Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego 

zatrudnienia. 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są: 
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a) w postaci elektronicznej: 

− za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl, 

− poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, 

− przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: 

praca), 

b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 

Warszawa. 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45 

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW do dnia 30 maja 2019 r. 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie w wybranymi Kandydatami. 

2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, 

b. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl, 

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych 

rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 

1974 r, 

d. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej 

i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora, 

e. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

współpracujące w procesie rekrutacji, 

f. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

g. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

h. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,  

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, 

i. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się 

na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego 

przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami. 
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