
DYREKTOR  

OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w SANDOMIERZU 

ul. Słowackiego 17a 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

REFERENT W SEKCJI POMOCY SPOŁECZNEJ  

– 1 etat 

  

I. Wymagania niezbędne: 

1. posiadanie obywatelstwa polskiego, 

2. korzystanie z pełni praw publicznych, 

3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

4. wykształcenie średnie,  

5. znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:  

- ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego, 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, 

- ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze   środków publicznych, 

         6.  nieposzlakowana opinia. 

 

II. Wymagania dodatkowe: 

1. Komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność. 

2. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy. 

3. Umiejętność współpracy w zespole. 

4. Odporność na sytuacje stresowe. 

5. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych (np.: pakiet McOffice).  

6. Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjno-biurowym. 

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów  

o charakterze socjalnym, w tym m.in.: 

a) przygotowywanie projektów decyzji w zakresie pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym oraz prowadzenie rejestru w tym zakresie; 

b) ewidencjonowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji w zakresie ustalania 

uprawnień w sprawach z zakresu pomocy materialnej dla uczniów (stypendium 



szkolnego, zasiłku szkolnego); 

c) rozliczanie dostarczonych faktur dotyczących pomocy materialnej dla uczniów 

(stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego); 

d) sporządzanie list wypłat stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych oraz ich 

kontrola formalno-rachunkowa oraz terminowe przekazywanie do sekcji finansowej; 

e) prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń: stypendiów  

i zasiłków szkolnych, w tym, m.in.: przygotowywanie projektów upomnień i tytułów 

wykonawczych oraz ewidencja zwrotu należności. 

2. Współpraca w prowadzeniu spraw z zakresu ustalania uprawnień i wypłaty świadczeń 

pomocy społecznej, a w szczególności:  

1) przygotowywanie projektów  decyzji administracyjnych, postanowień i pism 

urzędowych; 

2) prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych na zasadach określonych 

w instrukcji kancelaryjnej;  

3) sporządzanie list wypłat  świadczeń pomocy społecznej  oraz  ich kontrola  formalna 

i rachunkowa,   zgodnie z instrukcją  obiegu dokumentacji księgowej obowiązującej 

w Ośrodku; 

4) terminowe, bieżące monitorowanie wypłaty świadczeń zgodnie z zaleceniami 

kierownika sekcji świadczeń  i głównego księgowego a także przepisów prawa; 

5) prowadzenie rejestru wypłaconych świadczeń  pomocy społecznej z  podziałem na   

rodzaj świadczenia; 

6) przechowywanie i nadzór nad kopiami decyzji oraz listami wypłat; 

7) sporządzanie projektów decyzji  w związku z windykacją nienależnie pobranych 

świadczeń pomocy społecznej;  

8) sporządzanie projektów decyzji, postanowień, list w sprawach pomocy pieniężnej dla 

kombatantów oraz kontrola sporządzanej dokumentacji; 

9) terminowe przekazywanie list przyznanych świadczeń z pomocy społecznej 

uprawniających do pokrycia składek zdrowotnych do pracownika odpowiedzialnego 

za przygotowanie informacji i sporządzanie dokumentacji oraz rozliczanie składek 

na ubezpieczenie zdrowotne; 

3. Wprowadzanie danych dotyczących osób korzystających z pomocy społecznej do 

systemu informatycznego.  

4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  

5. Dokonywanie rozliczeń w systemie dziedzinowym oraz obsługa biurowa  

i administracyjna zadań związanych z realizacją programu. 

6. Współpraca z podmiotami realizującymi pomoc w formie posiłku. 

7. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o korzystaniu lub nie 

korzystaniu z pomocy Ośrodka, w tym przygotowywanie projektów zaświadczeń lub 

postanowień o odmowie wydania zaświadczenia, ustalanie wysokości opłaty skarbowej 

za wydane zaświadczenie. 

8. Prowadzenie spraw w zakresie egzekucji nienależnie pobranych świadczeń z pomocy 

społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9. Prowadzenie rejestrów i spisów spraw sekcji pomocy społecznej. 



10. Przygotowywanie informacji zbiorczych niezbędnych do sprawozdań statystycznych. 

11. Archiwizowanie dokumentacji sekcji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.  

12. Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

13. Wykonywanie innych czynności związanych z pracą zleconych przez bezpośredniego 

przełożonego oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

IV. Informacje o warunkach pracy: 

Miejsce wykonywania pracy: siedziba pracodawcy – Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 

Słowackiego 17a w Sandomierzu.  

Podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę.  

Wymiar czasu pracy – 1 etat – 40 godzin tygodniowo.  

Warunki pracy zgodne z wymogami dotyczącymi pracy pracownika administracyjno – 

biurowego. Praca siedząca w pomieszczeniu przystosowanym do pracy biurowej.   

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin. 

 

V. W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Ośrodku  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%. 

 

VI. Wymagane dokumenty: 

1. list motywacyjny, 

2. życiorys zawodowy - curriculum vitae, 

3. kapie dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

4. oświadczenie   o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z  pełni praw  

publicznych, 

5. oświadczenie o  braku skazania kandydata prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru  na stanowisko - 

referent w sekcji pomocy społecznej (stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia), 

7. podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy dotycząca ochrony danych 

osobowych (stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia), 

8. dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu przy naborze). 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Sandomierzu przy ul. Słowackiego 17a pokój nr 10 (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres 

Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do 01.12.2022 r. z dopiskiem na kopercie: „dotyczy 

naboru na stanowisko  - referent w sekcji pomocy społecznej”.  

 
 

Wszystkie dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, życiorys zawodowy, 

oświadczenia  powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, pod rygorem 

nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.  
 

 

 



 

Załącznik Nr 1 

 

 

………………………………     …………………………… 
 Imię i nazwisko                 miejscowość data   

………………………………. 

……………………………….. 
 Adres zamieszkania  

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące zgody  

 

  

□ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście 
motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach, których podanie nie wynika  
z przepisów prawa.1 

 

□ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie szczególnej kategorii danych o których mowa w art. 9 
ust. 1 RODO, które zamieściłem  w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego 
dokumentach. 2 
 

□ Wyrażam zgodę* na przechowywanie  moich danych  osobowych przez okres 3 miesięcy od 
dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, w celu  ich 
wykorzystania dla celów przyszłych rekrutacji. 

 

Oświadczam, że jestem świadomy że wyrażenie zgody jest dobrowolne   oraz,  że  przysługuje  mi 

prawo do jej wycofania  w dowolnym momencie. 

 

 

 

       ….……………………………………… 

        (data i czytelny podpis) 

 
 

 
* w przypadku wyrażenia zgody należy zaznaczyć wybrane pole krzyżykiem.  
1 zgoda dotyczy danych zwykłych np. numer telefonu. 
2 zgoda dotyczy danych szczególnej kategorii np. dane dotyczące stanu zdrowia, orzeczenia  

o niepełnosprawności. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu  ul. 

Słowackiego 17A, 27-600 Sandomierz reprezentowany przez Dyrektora, tel. 15 832-05-93,  e-mail: 

sekretariat@ops.sandomierz.pl 

 

Inspektor ochrony danych 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Agnieszka Dąbek. Z inspektorem ochrony danych można 

się kontaktować  poprzez  e-mail: informacja@ops.sandomierz.pl lub listownie na adres 

administratora danych. 

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania 

Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji Państwa praw. 

 

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane 

w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane 

do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w 

kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę 3 , która może zostać 

odwołana w dowolnym czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie 

Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

1 Art. 22 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców 

dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt 

osobowych pracownika; 

2 Art. 6 ust. 1 lit. b 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: RODO); 

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 

4Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 

mailto:sekretariat@ops.sandomierz.pl


 

 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 

zakończenia procesu rekrutacji. 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych  dla celów 

przyszłych  rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres  3 miesięcy od dnia 

nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

1)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

2)      do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3)      do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4)      do usunięcia danych osobowych; 

5)      do cofnięcie  zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem); 

6)      do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest 

niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.  W pozostałym zakresie podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie jest dokonywane na podstawie udzielonej 

zgody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


