
Nazwa oferty 
oferta pracy dla osób cywilnych  

(umowa o pracę na czas określony na 0,43 etatu w ramach realizacji projektu pt. 
Gaming for Peace, realizowanego w ramach programu UE Horyzont 2020) 

Nazwa stanowiska starszy specjalista ds. administracyjnych 

Komórka administracji 
Instytut Prawa i Administracji  

Wydziału Administracji 

Termin składania oferty 
 

do dnia 23 lutego 2017 r.      
 

Opis stanowiska 

− zidentyfikowanie i wytypowanie osób będących funkcjonariuszami policji, 
którzy brali udział w misjach pokojowych w celu przeprowadzenia badania 
ankietowego, 

− prowadzenie rozmów z przełożonymi funkcjonariuszy policji wytypowanymi do 
wzięcia udziału w badaniu ankietowym w celu uzyskania ich zgody, 

− opracowywanie danych pozyskanych w ramach projektu, 
− analiza dokumentów i formułowanie wniosków, 
− kontakt z użytkownikami końcowymi projektu w celu uzyskania ich opinii na 

temat opracowywanego narzędzia,  
− identyfikacja potrzeb użytkowników końcowych – ocena działania narzędzia 

wytworzonego w ramach projektu (platforma szkoleniowa i scenariusze), 
− uczestnictwo w spotkaniach zespołu projektowego, 
− realizacja innych zadań związanych z projektem zleconych przez kierownika 

zespołu projektu. 

Wymagania 
− wykształcenie wyższe (posiadanie co najmniej tytułu magistra),  
− doświadczenie w pracy w środowisku policyjnym, 
− znajomość przepisów i procedur  policyjnych. 

Dodatkowe 
wymagania/umiejętności 

− umiejętność interpretacji przepisów, 
− dobra organizacja pracy,  
− umiejętność pracy w zespole naukowym, komunikatywność. 

Składanie dokumentów 

- list motywacyjny skierowany do Komendanta-Rektora WSPol; 
- curriculum vitae; 
- oświadczenie o treści: Zostałam/em zapoznana/y z informacjami i prawami 
wynikającymi z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zawartych w CV oraz innych 
przesłanych do WSPol przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko opisane w ogłoszeniu.  
Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć 
osobiście. 

Informacje 
kontaktowe 

adres 

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 
Dział Kadr 

ul. Piłsudskiego 111 
12-100 Szczytno 

telefon miejski (089) 621 55 65 

fax miejski (089) 621 52 38 

e-mail kadry@wspol.edu.pl 

osoba 
upoważniona 
do kontaktów 

Zofia Litarowicz 
starszy referent administracyjny Działu Kadr 

Data dodania oferty  16 luty 2017 r. 



 
 

• Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że w przypadku 
złożenia oferty na powyższe stanowisko administratorem danych osobowych kandydata jest Wyższa Szkoła Policji w 
Szczytnie z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno. Dane osobowe kandydata będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na opisane w ogłoszeniu stanowisko w Wyższej Szkole Policji w 
Szczytnie. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez kandydata 
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.  

• Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.  
• Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.  
• Niekompletne dokumenty podlegają odrzuceniu. 


