
 

 

Warszawa, 2 lutego 2018 r.  

 

Zgodnie z art. 9d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                  

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, ze zm.) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza 

konkurs na stanowisko 

 

Dyrektora 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu 

ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław 

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 9d ust. 11 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198, ze zm.) 

oraz w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r.          

w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej                  

i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1827,             

ze zm.), tj.:  

1) posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 

2) posiada co najmniej dziesięcioletni staż pracy, obejmujący co najmniej trzyletni staż 

pracy na stanowisku kierowniczym lub związanym z kierowaniem pracą zespołu,  

3) posiada doświadczenie związane z organizowaniem egzaminów lub prowadzeniem 

badań w zakresie egzaminowania, 

4) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku 

kierowniczym, 

5) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, 

6) nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie 

dyscyplinarne, 

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

8) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego, 

9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1311), 



 

 

 

10) nie była karana karą porządkową, o której mowa w art. 108 Kodeksu pracy             

(Dz.U. z 2018 r., poz. 108, ze zm.), 

11) posiada znajomość regulacji prawnych z zakresu oświaty, w szczególności dotyczących 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych, a także  

z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych, 

12) ukończyła formy doskonalenia obejmujące problematykę dokonywania pomiaru 

dydaktycznego lub udokumentowany udział w programach lub badaniach związanych 

z pomiarem dydaktycznym, 

13) posiada znajomość systemów oceniania w krajach Unii Europejskiej, 

14) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną       

na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim  

(Dz.U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224, ze zm.).  

II. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:  

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją pracy na stanowisku 

dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, 

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, 

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:  

 imię (imiona) i nazwisko,  

 datę urodzenia,  

 miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),  

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 

potwierdzających:  

 posiadanie wymaganego wykształcenia, 

 w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem – znajomość języka polskiego 

poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. 

o języku polskim (Dz.U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224, ze zm.), 

 posiadanie wymaganego stażu pracy: świadectw pracy, zaświadczeń                   

o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,  

 posiadanie wymaganego doświadczenia związanego z organizowaniem 

egzaminów lub prowadzeniem badań w zakresie egzaminowania: zakresów 

czynności, opisów stanowisk lub innych dokumentów potwierdzających 

posiadane doświadczenie,  



 

 

 ukończenie form doskonalenia zawodowego obejmujących problematykę 

dokonywania pomiaru dydaktycznego lub udział w programach lub badaniach 

związanych z pomiarem dydaktycznym,  

5) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowniczym, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem,   w 

którym upływa termin składania ofert przez kandydatów,  

6) oświadczenia, że kandydat:  

 ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,  

 nie był karany karą dyscyplinarną i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 

dyscyplinarne, 

 nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie          

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, 

 nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia            

17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1311),  

 nie był karany karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia             

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108, ze zm.),  

 wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 

(Dz.U. z 2016, poz. 1167, ze zm.),  

 dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a 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 2017 r., poz. 2186) – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem   

1 sierpnia 1972 r.,  

 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu 

na stanowisko dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.  

III. Oferta oraz dokumenty dołączone do oferty powinny być podpisane przez kandydata. 

Ofertę należy złożyć: osobiście albo za pośrednictwem poczty, albo elektronicznie,             

do dnia 19 lutego 2018 r. (poniedziałek). 

https://sip.lex.pl/#/akt/17646871/2081243


 

 

IV. Ofertę złożoną do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ul. Marka Edelmana 6, 00-190 

Warszawa, pok. 405, tel. (22) 53 66 500, osobiście albo za pośrednictwem poczty, należy 

umieścić w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie adresem zwrotnym oraz dopiskiem 

„Konkurs na stanowisko dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu”.  

V. Ofertę składaną drogą elektroniczną należy przesłać albo na adres e-mail: 

rekrutacja@cke.edu.pl, albo przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji 

Publicznej (ePUAP, adres skrzynki: /CKE/kadry2). Oferta powinna być opatrzona 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP  

i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.  

VI. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej.  

VII. Postępowanie konkursowe jest dwuetapowe:  

1) I etap polega na weryfikacji pod względem formalnym ofert złożonych przez 

kandydatów,  

2) II etap polega na przeprowadzeniu przez komisję konkursową rozmów                       

z kandydatami, którzy zostali dopuszczeni do tego etapu.  

VIII. Po zakończeniu I etapu przewodniczący komisji poinformuje pisemnie kandydatów               

o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do II etapu postępowania konkursowego oraz 

o przyczynach odmowy. Informacja będzie przekazana w postaci papierowej lub               

za pomocą poczty elektronicznej.  

IX. O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej, podczas którego prowadzone będą 

rozmowy z kandydatami dopuszczonymi do II etapu postępowania konkursowego, 

kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, nie później niż na 5 dni przed terminem 

posiedzenia. Informacja będzie przekazana w postaci papierowej lub za pomocą poczty 

elektronicznej.  

X. Przed przystąpieniem do rozmowy w II etapie postępowania konkursowego kandydat 

może zostać poproszony o przedstawienie dowodu osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego jego tożsamość.  

XI. W II etapie postępowania konkursowego kandydat prezentuje koncepcję pracy           

na stanowisku dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu oraz 

odpowiada na pytania członków komisji konkursowej.  

 

 



 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 

r., poz. 922) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez kandydatów                

w dokumentach aplikacyjnych dobrowolnie w celu przeprowadzenia konkursu jest Centralna Komisja 

Egzaminacyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marka Edelmana 6, 00-190 Warszawa. Dane 

osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

 


