
 

 

 

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa buduje nowoczesną, cyfrową Polskę - przyjazną wszystkim 

obywatelom. CPPC umożliwia organizacjom, instytucjom i firmom pozyskiwanie środków z funduszy 

Unii Europejskiej na realizację projektów, które przenoszą Polskę z ery papierowej do ery cyfrowej. 

CPPC finansuje budowę infrastruktury, dzięki której każdy z nas, w każdym miejscu naszego kraju 

będzie miał dostęp do szybkiego internetu, walczy z biurokracją i wspiera rozwój e-usług w administracji 

oraz edukuje Polaków z zakresu najnowszych technologii. 

Wizją CPPC jest Polska w pełni cyfrowa, w której wszyscy obywatele mają dostęp do nowoczesnych 

rozwiązań informatycznych i swobodnie z nich korzystają. 

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poszukuje pracownika na stanowisko  

Starszy Specjalista/Główny Specjalista ds. kontroli zamówień publicznych 

w Wydziale Zamówień Publicznych 

w Departamencie Prawnym 

Wymiar etatu: umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu  

Nazwa pracodawcy: Centrum Projektów Polska Cyfrowa www.cppc.gov.pl  

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Spokojna 13A  

 

Zadania na stanowisku:  

 zadanie główne: prowadzenie kontroli procedur związanych z udzielaniem zamówień 

publicznych przez Beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz innych 

programów i funduszy obsługiwanych przez CPPC, w tym w szczególności: 

 ocena kwalifikowalności wydatków w zakresie ich zgodności z przepisami 

regulującymi udzielanie zamówień w projektach; 

 sporządzanie pism z wynikami kontroli; 

 weryfikacja pism z wynikami kontroli przygotowywanych przez innych pracowników 

oraz ich akceptacja; 

 współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie stwierdzonych uchybień 

finansowych związanych z udzielaniem zamówień w projektach; 

 przygotowywanie wyjaśnień dla zewnętrznych instytucji kontrolujących w zakresie 

procesu prowadzenia kontroli;  

 opiniowanie projektów dokumentów dotyczących m.in. kwalifikowalności wydatków, 

zasad udzielania zamówień publicznych, nieprawidłowości. 

 

 

 

http://www.cppc.gov.pl/
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Poszukujemy osoby z: 

– wykształceniem wyższym – preferowane prawo lub administracja; 
– doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu lub kontroli postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
i/lub Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020: 

 na stanowisku Starszego Specjalisty – minimum 3 lata, 

 na stanowisku Głównego Specjalisty – minimum 4 lata. 
 

Wymagane umiejętności: 

 umiejętność redagowania pism o charakterze prawnym, w tym pod względem 
stylistycznym i językowym, 

 praktyczna znajomość przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych wraz  

z aktami wykonawczymi do ustawy Prawo zamówień publicznych (w tym nowego 

prawa zamówień publicznych); 

 praktyczna znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

 znajomość opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; 

 sprawne wyszukiwanie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów 
powszechnych i administracyjnych;  

 umiejętność analizy oraz interpretacji przepisów prawa oraz orzecznictwa; 

 skrupulatność przy merytorycznej weryfikacji dokumentacji udzielonych zamówień; 

 inicjatywa i samodzielność; 

 umiejętność efektywnego planowania pracy i realizacji zadań w terminie; 

 znajomość pakietu MS Office (Word, Excel); 

 znajomość obsługi systemów informacji prawnej LEX i SZUKIO. 
 

W zamian oferujemy: 

– pracę przy wdrażaniu programów i funduszy związanych z cyfryzacją, w tym nowej 

perspektywy finansowej UE 2021-2027 (FERC) oraz Krajowego Planu Odbudowy  i 

innych instrumentów finansowych, 

– zadania związane z innowacyjnymi zamówienia m.in. dotyczącymi 

cyberbezpieczeństwa, sieci 5G i sieci szerokopasmowych, zaawansowanych 

systemów IT, 

– możliwość weryfikacji prawidłowości zawarcia wielomilionowych umów o 

zamówienie publiczne z zakresu IT, 

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

– dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego, 

– otwartość na nowe pomysły i innowacje, 

– konstruktywną atmosferę pracy w doświadczonym zespole, 

– wsparcie we wdrażaniu nowych pracowników, 

– elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy w trybie hybrydowym (biuro + home 

office), 

– nowoczesne i ergonomiczne biuro w dobrze skomunikowanej lokalizacji, 

– bogaty pakiet świadczeń socjalnych m.in:  
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- możliwość kształcenia i poszerzania wiedzy, w tym stały dostęp do nieodpłatnych 

szkoleń, 

- dofinansowanie do pakietu rekreacyjno-sportowego, 

- dofinansowanie do wczasów, 
- atrakcyjną ofertę prywatnej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia na życie. 
 

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.  

 

Wymagane dokumenty:  
Życiorys zawierający informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm., dalej jako kodeks pracy), tj. imię (imiona) i 

nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje 

zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

Jeżeli w życiorysie zawarł/a Pan/Pani większy zakres danych niż wynika to z przywołanego powyżej 

22(1) § 1 kodeksu pracy, a zwłaszcza dane osobowe szczególnych kategorii, np. informacje 

o niepełnosprawności, to w dokumentach aplikacyjnych proszę o zawarcie wyraźnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.  

Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w życiorysie o poniższej treści:  

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”   

W przypadku przekazania danych wykraczających poza wymagane w/w przepisami prawa, ale nie 

należących do szczególnych kategorii (więcej informacji na ich temat znajdzie Pan/Pani w poniższej 

klauzuli informacyjnej), sam fakt przesłania oznacza zgodę na ich przetwarzanie i nie wymaga 

składania oświadczenia zgody. 

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu 

rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę o zawarcie stosownej zgody w dokumentach 

aplikacyjnych. Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w życiorysie o następującej 

treści:   

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne 

stanowiska przez okres 6 miesięcy.”  

Inne dokumenty i oświadczenia: – oświadczenie o  niepełnosprawności – w przypadku kandydatów, 

którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie 

najlepszych kandydatów. 

Termin składania dokumentów:  

do 15 września 2021 r.  

Miejsce składania dokumentów: drogą elektroniczną na adres: rekrutacje@cppc.gov.pl  

z dopiskiem: „Oferta pracy nr 16/2021/DP” 

mailto:rekrutacje@cppc.gov.pl
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Administratorem Danych Osobowych jest  Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie (kontakt: 

ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, tel. 0-22 315 23 40). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, 

z którym może Pan/Pani skontaktować się listownie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: bezpieczenstwo@cppc.gov.pl.  

Dane osobowe będą przetwarzane dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko 

wskazane w ogłoszeniu oraz dla celów przeprowadzenia przyszłych rekrutacji jeżeli wyrazi Pan/Pani stosowną 

zgodę. 

Dane osobowe w zakresie wynikającym z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, określonego w art. 

22(1) § 1 kodeksu pracy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej zwane: RODO) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO, jako że jest to niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy 

o pracę. 

W przypadku gdy w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą informacje wykraczające poza zakres wynikający 

z art. 22(1) § 1 kodeksu pracy jak również w przypadku gdy wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pani/Pana 

danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie stanowił 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a dla szczególnych kategorii danych (o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) art. 9 ust. 2 

lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi na 

przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, ale nie dłużej niż przez 

okres 6 miesięcy.  

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych kandydata w kolejnych rekrutacjach, dane osobowe będą 

przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego objętego niniejszym ogłoszeniem.  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie osoby zatrudnione przez Administratora lub 

agencje rekrutacyjne współpracujące z Administratorem przy przeprowadzeniu procesu rekrutacji oraz podmioty 

prowadzące portale rekrutacyjne, za pośrednictwem których można złożyć dokumenty aplikacyjne, na podstawie 

zawartych stosownych umów powierzenia przetwarzania danych. 

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 kodeksu pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, 

data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg 

dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych w tym w/w zakresie będzie brak możliwości udziału Pani/Pana 

w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.  

Podanie danych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne i odmowa 

ich podania nie będzie miała negatywnego wpływu na Pani/Pana udział w prowadzonym postępowaniu 

rekrutacyjnym.  

W związku z przetwarzaniem danych wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób 

zautomatyzowany. 

 

 


