
OFERTA PRACY 
 

Jednostka:   Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie 

Stanowisko:   Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych 

Wymiar etatu:   ¼ lub umowa cywilnoprawna 

Główne obowiązki: 
 
 zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków 

bezpieczeństwa fizycznego; 

 zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są 
przetwarzane informacje niejawne; 

 zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w 
szczególności szacowanie ryzyka; 

 kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o 
ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, 
materiałów i obiegu dokumentów; 

 opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika 
jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w 
jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu 
nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji; 

 prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych; 

 prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych 
postępowań sprawdzających; 

 prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących 
służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności 
zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji 
niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia 
bezpieczeństwa lub je cofnięto; 

 przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji danych osób 
uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, 
którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec 
których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa; 

Wymagania 
konieczne 

 obywatelstwo polskie; 

 wykształcenie wyższe; 

 odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo 

SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe 

Służby Informacyjne; 

  zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji 

niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW, a także przez byłe 

Wojskowe Służby Informacyjne; 

Wymagania 
pożądane 

min. 2 lata doświadczenia zawodowego  na stanowisku pełnomocnika do 

spraw ochrony informacji niejawnych; 

            Wymagane      
            dokumenty    
      i oświadczenia 

 

 kwestionariusz osobowy; 

 kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania; 

 oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

 oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za 

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych; 

 kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu; 

 kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa 

polskiego; 



 
Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:  
16.03.2015 r. 
pod adresem:  
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie 
Pl. Europejski 3 
00-844 Warszawa 
z dopiskiem „Oferta pracy Pełnomocnik” 
 
Inne informacje: Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. 
Dodatkowe informacje: (0-22) 457 03 35. 


