
 
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia 

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA Departament Obrony Narodowej 

NAZWA STANOWISKA PRACY dyrektor departamentu 

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY 

 
określone w § 15 zarządzenia Nr 9/2012 Prezesa NIK z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad 
przygotowywania kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania informacji o wynikach kontroli, a w szczególności 
zadania wynikające ze specyfiki jednostki określone w zarządzeniu Nr 12/2011 Prezesa NIK z dnia 29 sierpnia 2011 r.  
w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych NIK, zmienionym 
zarządzeniem Nr 33/2013 Prezesa NIK z dnia 9 września 2013 r. 

 

WYMAGANIA USTAWOWE WYNIKAJĄCE z art. 67 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK  
(Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.) 

 
 posiadanie obywatelstwa polskiego; 
 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
 niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 
 wykształcenie wyższe; 
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. 

 

WYMAGANIA OKREŚLONE ZARZĄDZENIEM  Marszałka Sejmu RP z dnia 31.08.2011 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników NIK (M. P. Nr 79 poz. 803) 

 
 wykształcenie wyższe; 
 co najmniej 7 lat pracy zawodowej. 

 

WYMAGANIA USTAWOWE WYNIKAJĄCE z art. 69e ust. 2 ustawy o NIK (Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.) 

 
 mianowani kontrolerzy, którzy przez okres co najmniej 5 lat poprzedzających konkurs byli pracownikami NIK lub 
 przez okres co najmniej 5 lat wykonywali lub nadzorowali czynności kontrolne jako pracownicy komórek kontroli w innej 

jednostce sektora finansów publicznych i w tym czasie oraz w okresie co najmniej 5 lat bezpośrednio poprzedzających 
konkurs nie wchodzili w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz  
lub uprawnionych do zaciągania zobowiązań. 

 
 WYMAGANIA OKREŚLONE ZARZĄDZENIEM NR 5/2013 PREZESA NIK 

 wiedza dotycząca zagadnień objętych właściwością jednostki, do której prowadzony jest konkurs 
 posiadanie predyspozycji i umiejętności kierowniczych. 
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