
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach, ul. Parkowa 6 lok. 3, 98-420 Sokolniki;

II. Organizator konkursu:

Wójt Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki;

III. Nazwa stanowiska:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach;

IV. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów oraz sposób ich udokumentowania:

1. Wymagania niezbędne:  

1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

5) 3-letni staż pracy w pomocy społecznej;

6) wykształcenie wyższe; preferowane kierunki studiów: socjologia, psychologia, praca socjal-
na, pedagogika ze specjalnością praca socjalna, pedagogika w zakresie polityki socjalnej;

7) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu or-
ganizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081);

8) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;

9) nieposzlakowana opinia;



10) podstawowa wiedza w zakresie przepisów: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, po-
mocy osobom uprawnionym do otrzymywania alimentów, zasiłków dla opiekunów, pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciw-
działania narkomanii, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, Karty
Dużej Rodziny, samorządu gminnego, postępowania administracyjnego, prawa rodzinnego i
opiekuńczego, prawa pracy, finansów publicznych, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za ży-
ciem”, świadczenia „Dobry start”;

1. Wymagania dodatkowe:  

1) umiejętność kierowania zespołem pracowników;

2) umiejętność skutecznego komunikowania się;

3) rzetelność, sumienność;

4) wysoka kultura osobista;

5) prawo jazdy kat. B;

I. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys (CV) – odręcznie podpisany;

2) List motywacyjny – odręcznie podpisany;

3) Kserokopie świadectw pracy, dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku po-
zostawania w stosunku pracy zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę;

4) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 

5) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach/szkoleniach, posiadanych uprawnień;

6) Oryginał kwestionariusza osobowego (formularz w załączeniu);

7) Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:

 Niekaralności  – brakiem skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo umyślne skarbowe.

 Posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych.

 Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora da-
nych tj. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach reprezentowany przez Wójta
Gminy, ul. Parkowa 6 lok. 3, 98-420 Sokolniki w celu rekrutacji. Oświadczam, że mam
świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w
każdym czasie. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informa-



cją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści
swoich danych i prawie ich poprawiania.”

 Posiadaniu obywatelstwa polskiego; 

 niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowa-
niem 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 2018 r., poz. 1458).

  braku przeciwskazań do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

 stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w
naborze .

1) Własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna (w załączeniu).

2) Koncepcja funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach w opar-
ciu o aktualny budżet jednostki oraz zakres zadań wymieniony w punkcie VIII.

3) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który za-
mierza  skorzystać  z  uprawnienia,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  21  listopada  2008  r.  
o pracownikach samorządowych;

Każdy dokument oryginalny musi być opatrzony datą , miejscem sporządzenia oraz czytelnym pod-
pisem osoby upoważnionej. Każda kserokopia musi być opatrzona klauzulą „potwierdzam za zgod-
ność z oryginałem”, datą, miejscem oraz czytelnym podpisem kandydata. Zakazuje się stosowania
na  dokumentach aplikacyjnych  korektora.  Dokumenty  składane  w języku obcym należy  złożyć
wraz  
z tłumaczeniem na język polski. Niedostarczenie powyższych dokumentów lub dostarczenie ich  
z uchybieniami formalnymi w szczególności: brak podpisu, daty i miejsca sporządzenia, potwier-
dzenia za zgodność z oryginałem, skutkować będzie odrzuceniem oferty ze względów formalnych.

I. Dodatkowe dokumenty:

- referencje z dotychczasowych miejsc pracy;

II. Warunki pracy:

1) Miejsce  pracy:   budynek  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  
w Sokolnikach, ul. Parkowa 6 lok. 3, 98-420 Sokolniki; budynek parterowy bez win-
dy.

2) Stanowisko pracy i rodzaj pracy:   praca posiada charakter administracyjno – biurowy,
wiąże się z obsługą mieszkańców oraz wyjazdami służbowymi, obsługa komputera
powyżej 4 godzin dziennie;

3) Wymiar etatu: 1 etat;  



4) Umowa na czas nieokreślony; 

5) w przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym
w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych umowę o pracę zawiera się na czas określony 6 miesię-
cy;

6) Wynagrodzenie  wynikające  z  osobistego zaszeregowania,  zgodnie  z  rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowni-
ków samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936);

7) Rozpoczęcie pracy: styczeń 2019 r.

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w szczególności:

1. Kierowanie działalnością GOPS oraz reprezentowanie go na zewnątrz;

2. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimenta-
cyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, stypendiów szkolnych, do-
datków energetycznych, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym dla uczniów, Karty Dużej Rodziny oraz egzekucji świadczeń nienależnie pobranych
z zakresu zadań własnych gminy oraz zadań zleconych, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”, świadczenia „Dobry Start” i innych wynikających z przepisów prawa przeka-
zanych do kompetencji i statutu jednostki;

3. Organizacja pracy w GOPS na poszczególnych stanowiskach  pracy, zapewniająca sprawne
wykonywanie zadań;

4. Nadzór i kontrola pracy pracowników;

5. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników GOPS (m.in. zatrud-
nianie, zwalnianie, awansowanie, nagradzanie)

6. Przestrzeganie  dyscypliny  budżetowej  przy  ścisłej  współpracy  ze  skarbnikiem  gminy  i
głównym księgowym GOPS;

7. Organizacja pracy socjalnej GOPS;

8. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji;

9. Analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

10. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom po-
trzebującym;

11. Współdziałanie z instytucjami,  organizacjami społecznymi,  stowarzyszeniami, fundacjami
oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych;

12. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej;

13. Przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania GOPS;



14. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych;

15. Realizacja programów zdrowotnych, w tym pozyskiwanie środków na ich realizację;

16. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach;

17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Sokolniki;

I. W miesiącu  poprzedzającym datę  upublicznienia  ogłoszenia  wskaźnik  zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

II. Termin i miejsce złożenia dokumentów aplikacyjnych:

1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu
Gminy w Sokolnikach, pok. nr 7 (I piętro Urzędu Gminy), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1,
98-420 Sokolniki lub za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres;

2. Na kopercie zawierającej dokumenty aplikacyjne należy zamieścić następujące dane: imię 
i nazwisko oraz adres zwrotny kandydata i numer telefonu kontaktowego, a także obligato-
ryjnie klauzulę „Konkurs na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sokolnikach – NIE OTWIERAĆ”;

3. Termin składania dokumentów aplikacyjnych – do 10 grudnia 2018 roku do godziny 15:00.
W przypadku nadania  dokumentów za pośrednictwem poczty  decyduje  data  wpływu do
Urzędu Gminy w Sokolnikach.

4. Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrzone;

I. Informacje dodatkowe:

1.  Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
 I etap – analiza dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych;
II etap – ocena koncepcji funkcjonowania GOPS w Sokolnikach;
III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie na
podany w ofercie numer telefonu. 

2. Od zatrudnionego pracownika wymaga się złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie  
z ustawą o samorządzie gminnym;

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach;

4. Dokumenty  aplikacyjne  osób  zakwalifikowanych  będzie  można  odebrać  osobiście  
w sekretariacie Urzędu Gminy w Sokolnikach. Dokumenty nie odebrane w terminie 6 mie-
sięcy od dnia podania wyników zostaną zniszczone.



5. Wójt Gminy w Sokolnikach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania
przyczyny;

6. Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sokolnikach.  

            Wójt Gminy Sokolniki  

           /-/ Sylwester Skrzypek  

Sokolniki, dnia 29 listopada 2018 roku

\
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

1. Imię (imiona) i nazwisko  ...................................................................................................................

2. Imiona rodziców..................................................................................................................................

3. Data urodzenia ...................................................................................................................................

4. Obywatelstwo .....................................................................................................................................

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ..........................................................................

..................................................................................................................................................................

6. Wykształcenie ....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające ............................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ........................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

10. Oświadczam,  że  dane  zawarte  w  pkt  1-3  są  zgodne  z  dowodem  osobistym  seria  ..............

nr ....................... wydanym przez ............................................................................................................



lub innym dowodem tożsamości ..............................................................................................................

..................................................................................................................................................................

............................                                                    ...............................................................
   (miejscowość i data)                         (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

  


