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OR-1.210.5.2022 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko 
Starszego Inspektora w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego 

w Starostwie Powiatowym w Kielcach 

na wolne stanowisko Starszego Inspektora w Wydziale Organizacji i Zarządzania 
Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kielcach, obejmującego ocenę formalną 
złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą kompetencje 
kandydatów uznałem, że Pan Grzegorz Wtykło zamieszkały Kielce, spełnia wymagania 
konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania, pozwalające na optymalne 
wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku. Pan Grzegorz Wtykło posiada 
predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych 
obowiązków, polegających między innymi na opracowywaniu dokumentacji z zakresu spraw 
obronnych: planów operacyjnych funkcjonowania, planów zaopatrzenia, ewakuacji; 
organizowaniu powiatowych ćwiczeń obronnych, współpracy z urzędami miast i gmin oraz 
administracją wojskową przy organizacji ćwiczeń organizowanych przez w/w podmioty; 
analizowaniu potrzeb i załatwianiu spraw z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych; 
opracowywaniu planów i realizacji szkoleń obronnych pracowników Starostwa; 
opracowywaniu dokumentacji, realizacji bieżących zadań oraz sprawozdawczości z zakresu 
pozamilitarnych przygotowań obronnych; opracowywaniu dokumentacji oraz organizowaniu 
powiatowych ćwiczeń obronnych; realizacji zadań Systemu Wczesnego Ostrzegania 
i Alarmowania w powiecie oraz sprawozdawczości w tym zakresie; planowaniu i współpracy 
z gminami oraz administracją wojskową w zakresie przygotowań obronnych, ochrony 
ludności i obrony cywilnej; zarządzaniu informacjami o zagrożeniach bronią masowego 
rażenia (sporządzanie komunikatów i meldunków) z wykorzystaniem narzędzi 
informatycznych. 
Wysoki poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy 
kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych 
w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz postawa kandydata zaprezentowana podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej świadczą o jego predyspozycjach do wykonywania obowiązków 
pracownika samorządowego. Pan Gfzegorz Wtykło spełnia wymagania określone 
w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy. 

Informuję, że w związku z powyższym na w/w stanowisko zostanie zatrudniony 
Pan Grzegorz Wtykło zamieszkały Kielce. 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego naboru 

Starostwo Powiatowe w Kielcach 

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce Posiadamy Certyfikat 

tel. 41200 12 00, fax 41 200 12 10 Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

kancelaria@powiat.kielce.pl spełniającego wymagania norm 

NIP: 959-16-45-790 REGON: 291009372 PN-ISO/IEC 27001:2017-06, ISO 9001:2015-10 
44CRN'tłS 

CERTYFIKACJA 
ISO 9001 

www.powiat.kielce.pl 
AC 070 


