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OGŁOSZENIE 
 

o naborze na stanowisko 
Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

 
Miejsce wykonywania pracy: 

Polski Komitet Normalizacyjny 
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa 

 
 

I. Do naboru na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego może przystąpić osoba, która: 
1. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 
2. jest obywatelem polskim; 
3. korzysta z pełni praw publicznych; 
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
5. posiada kompetencje kierownicze; 
6. posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; 
7. posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości PKN. 

 
II. Wymagania pożądane: 

1. doświadczenie w kierowaniu złożoną, wielozespołową organizacją; 
2. znajomość  języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Urzędu na forach instytucji 

międzynarodowych. 
 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego został określony  
w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1483), zwanej dalej „ustawą”  
i obejmuje w szczególności: 
1. powoływanie i odwoływanie komitetów technicznych; 
2. zatwierdzanie i wycofywanie, w imieniu PKN, Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych na 

wniosek komitetów technicznych, z uwzględnieniem zasad normalizacji krajowej wymienionych  
w art. 4 ustawy; 

3. podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działalności PKN; 
4. wydawanie przepisów wewnętrznych PKN; 
5. współpraca z Radą Normalizacyjną, w tym zasięganie opinii Rady w sprawach, o których mowa w art. 18 ust. 4 

ustawy; 
6. składanie rocznych sprawozdań z działalności PKN Radzie Normalizacyjnej i Prezesowi Rady Ministrów  

w terminie do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego; 
7. reprezentowanie PKN na zewnątrz; 
8. zarządzanie mieniem PKN. 

 
IV. Oferty kandydatów powinny zawierać: 

elementy konieczne: 
1. życiorys; 
2. list motywacyjny; 
3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;  
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 
5. kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy  

na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, zaświadczenia); 
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;  
7. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe;  
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru  

na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; 
element dodatkowy (w przypadku potwierdzania pożądanej znajomości języka angielskiego): 

9. kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego albo oświadczenie kandydata  
o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie. 
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Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty (wyjątek mogą stanowić 
oświadczenia, o których mowa w pkt 3 i 6-8). W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy 
dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. 
 

V. Dokumenty, o których mowa w pkt IV, należy składać: w zamkniętej kopercie, bezpośrednio w Biurze 
Podawczym KPRM przy Al. Szucha 14 w Warszawie lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: 

 
   Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
   Biuro Prezesa Rady Ministrów 
   Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa 
 
w obu przypadkach z dopiskiem na kopercie: „NABÓR NA STANOWISKO PREZESA POLSKIEGO KOMITETU 
NORMALIZACYJNEGO” 

 
Termin składania ofert upłynie 19 maja 2022 r. (liczy się data wpływu do KPRM). 
 
 

VI. Informacje o metodach i technikach naboru (etapy naboru):  

 Weryfikacja formalna nadesłanych ofert; 

 Weryfikacja kompetencji kierowniczych;  

 Rozmowa kwalifikacyjna (indywidualne spotkania) na temat zagadnień z zakresu spraw należących  
do właściwości Prezesa PKN. 

 
VII. Inne informacje: 
 
Kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej. Oferty, które wpłyną do KPRM po terminie 
określonym w pkt V nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie 
dokumentów – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub pocztą 
elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia. Osoba wyłoniona w drodze naboru na kandydata na stanowisko 
Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego podlega obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego albo 
informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 października 
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1633) - dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Informacje i dane do kontaktu z Administratorem Danych i Inspektorem Ochrony Danych  

1) Administrator Danych Osobowych 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, e-mail:AD@kprm.gov.pl . 

2) Inspektor Ochrony Danych  
Inspektor Ochrony Danych Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, e-mail: 
IOD@kprm.gov.pl  

 
2. Informacje dotyczące celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych 

1) Celem przetwarzania danych osobowych: przeprowadzenie naboru na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego. 

2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie przez Administratora zadań realizowanych  

w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

3) Informacja o odbiorcach danych osobowych: członkowie zespołu powołanego do przeprowadzenia naboru  

na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz osoba/y, o których mowa w art 16 ust. 8 ustawy z dnia 

12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483). 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. W przypadku kandydatów, 

którzy nie  zostaną powołani na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, dane osobowe będą 

przetwarzane do momentu opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o wyniku naboru, a następnie 

zniszczone. 

5) Dane osobowe mogą być także przetwarzane w związku z wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych  

w interesie publicznym lub sprawowaniem władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek niezbędny do uczestnictwa Pani/Pana w procedurze 

naboru na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 

 

3. Prawa osoby, której dane dotyczą 

1) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:  

 dostępu do swoich danych osobowych,  

 ich sprostowania,  

 ograniczenia ich przetwarzania,  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

 

2) Żądanie realizacji praw wymienionych w ppkt. 1) proszę przesłać w formie pisemnej do Administratora Danych  

(adres podany na wstępie z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”) 

3) Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

4. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

5. Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 
 


