
Załącznik nr 1 do uchwały nr ……………….. 

Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

z dnia       

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022 

z dnia  ……………………. 

 

Starosta Golubsko-Dobrzyński 

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 

 

KIEROWNIKA 

POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO 

W GOLUBIU-DOBRZYNIU 

 

Liczba wolnych stanowisk : 1 

 

 

I. Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy: 

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Golubiu-Dobrzyniu ul. Dr J. G. 

Koppa 1 G, 87-400 Golub-Dobrzyń. 

 

II. Określenie stanowiska: 

Kierownik Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu.  

 

III. Informacje o warunkach pracy na stanowisku: 

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu. 

2. Umowa zawarta zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pracownikach 

samorządowych. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania. 

3. Przewidywany termin zatrudnienia od 1 października 2022 r. z tym, że Zarząd 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przewiduje realizację funkcji Pełnomocnika 

Zarządu Powiatu do zorganizowania pracy Centrum na okres od zatwierdzenia 

wyboru na Kierownika do dnia przewidywanego zatrudnienia. 

4. Praca administracyjno-biurowa. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. 

Oświetlenie naturalne i sztuczne. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, 

drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Przewidywane bezpośrednie i 

pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. 

5. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu. Budynek parterowy jest wyposażony w podjazd 

dla osób niepełnosprawnych do  budynku wraz z toaletą przystosowaną do wózków 

inwalidzkich. 

 

IV. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

1. Wymagania niezbędne: 



1) Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która: 

a) posiada obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; 

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

d) cieszy się nieposzlakowaną opinią; 

e) nie była karana zakazem pełnienia  funkcji kierowniczych związanych z 

dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 

f) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku 

urzędniczym; 

g) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym 

stanowisku; 

h) posiada wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu 

usług (preferowane kierunki: psychologia, socjologia, rehabilitacja, praca socjalna, 

pedagogika, nauka o rodzinie administracja, zarządzanie); 

i) posiada co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej lub z osobami z 

orzeczeniem o niepełnosprawności  oraz posiada niezbędną wiedzę w zakresie 

prowadzenia całodobowego obiektu pobytowego; 

j) posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 

122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

k) posiada znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań, a 

w szczególności:  

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,  

- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,  

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,  

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  

- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,  

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,  

- Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,  

- Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym,  

- Programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne”.  

2. Wymagania dodatkowe: 

1) Znajomość aktów prawnych regulujących problematykę związaną z zajmowanym 

stanowiskiem  w szczególności:  

a) ustawy o pomocy społecznej, w zakresie świadczenia usług przez ośrodek wsparcia, 

regulacji dotyczących funkcjonowania całodobowych obiektów pobytowych i 

standardów usług świadczonych przez te obiekty w tym trybu kierowania i 

przyjmowania do  placówki; 



b) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;  

c) prawa pracy; 

d) finansów publicznych; 

e) zamówień publicznych. 

2) Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa. 

3) Umiejętność kierowania pracą zespołu. 

4) Umiejętność stawiania celów i zadań oraz ich realizacja.  

5) Znajomość specyfiki pracy z zakresu pomocy społecznej i z osobami z 

niepełnosprawnością. 

6) Predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie organizacyjne, 

zdolności analityczne, komunikacyjne, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, 

umiejętność kierowania zespołem i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, 

odporność na stres, wysoka kultura osobista.    

3. Preferowane:  

1) Doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym. 

2) Prawo jazdy kategorii B. 

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. Kierowanie, prowadzenie i reprezentowanie Powiatowego Centrum Opiekuńczo – 

Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie powierzonych uprawnień. 

2. Nadzór  nad bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Opiekuńczo – 

Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu. 

3. Planowanie i wytaczanie kierunków działania oraz ustalanie organizacji pracy  

Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu zgodnie z 

programem „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. 

4. Opracowanie dokumentów wewnętrznych obowiązujących w Powiatowym Centrum 

Opiekuńczo – Mieszkalnym w Golubiu-Dobrzyniu. 

5. Ustalanie i realizacja budżetu Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w 

Golubiu-Dobrzyniu. 

6. Sporządzanie sprawozdań z działalności Powiatowego Centrum Opiekuńczo – 

Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu. 

7. Zarządzanie mieniem jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

zapewnienie jego ochrony i należytego utrzymania, a także ponoszenia pełnej 

odpowiedzialności materialnej. 

8. Zatrudnianie i wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników 

zatrudnionych w Powiatowym Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Golubiu-

Dobrzyniu. 

9. Zarządzanie i  nadzór nad pracownikami Powiatowego Centrum Opiekuńczo – 

Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu. 

10. Współpraca z samorządem powiatu, w tym z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. 

11. Uzgadnianie indywidualnych planów korzystania z usług Powiatowego Centrum 

Opiekuńczo – Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu. 



12. Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

13. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących 

mieszkańców Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Golubiu-

Dobrzyniu. 

14. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków mieszkańcom Powiatowego 

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu. 

15. Organizacja pracy w zakresie zapewnienia uczestnikom różnorodnych usług 

dostosowanych do ich potrzeb poprzez zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, 

komfortu, odpoczynku, pielęgnowania relacji z innymi mieszkańcami, rodziną i 

przyjaciółmi, możliwości prowadzenia normalnego, codziennego życia, 

przygotowania posiłków, rozwoju zainteresowań, 

16. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, określonych 

uchwałami Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz wynikającymi z 

postanowień statutu i regulaminu organizacyjnego. 

      

VI. Rekrutacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach  

samorządowych  informuję, iż wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych w 

jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym wynosił poniżej 6 %. 

 

VII. Wymagane dokumenty: 

1. List motywacyjny - własnoręcznie podpisany. 

2. Życiorys /CV - własnoręcznie podpisany. 

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - własnoręcznie 

podpisany. 

4. Kserokopia dyplomu poświadczającego wymagane wykształcenie - poświadczone 

przez kandydata za zgodność z oryginałem. 

5. Kserokopie świadectw pracy - poświadczonych przez kandydata za zgodność z 

oryginałem lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany co najmniej 

3 - letni staż pracy w pomocy społecznej lub z osobami z niepełnosprawnością. 

6. Kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie specjalizacji z zakresu 

organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej - poświadczona przez kandydata za zgodność z 

oryginałem. 

7. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach - 

poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. 

8. Kserokopia dokumentu określonego w przepisach o służbie cywilnej 

potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej 

lub obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub 

przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). 



9. Własnoręcznie podpisane oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie 

na stanowisku  urzędniczym o: 

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 

b) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

c) posiadanym obywatelstwie, 

d) niekaraniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 

grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

e) wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. 

10. Zaświadczenie potwierdzające aktualne zatrudnienie, zawierające okres zatrudnienia. 

11. Pisemne oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwskazań 

do pracy na określonym stanowisku.    

12. Mile widziana opinia lub referencje z poprzednich miejsc pracy lub od aktualnego 

pracodawcy. 

13. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone 

klauzulą: „Na podstawie art. 7 ust 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez administratora, którym jest Starostwo Powiatowe w Golubiu-

Dobrzyniu moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na 

stanowisko Kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu. 

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO." 

 

Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z 

oryginałem, przez co należy rozumieć kserokopię dokumentu zawierającą klauzulę „za 

zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz  

z datą i czytelnym podpisem kandydata.  

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów: 

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem 

„Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Powiatowego 

Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu”, w terminie do dnia 

10 sierpnia 2022 roku do godz. 15:00 osobiście w Biurze Podawczym Starostwa 

Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, pok. S 4 lub przesłać na adres: Starostwo 

Powiatowe, 87-400 Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25 (decyduje data wpływu do 

Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu). 

2. Oferty, które wpłyną do Starostwa po wskazanym wyżej terminie nie będą 

rozpatrywane. 

3. Kandydaci spełniający wymogi formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu 

konkursu zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie o terminie i miejscu testu 

kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej.  



4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej (www.bip.golub-dobrzyn.com.pl) oraz na tablicy informacyjnej 

w Starostwie Powiatowym w  Golubiu-Dobrzyniu, Plac Tysiąclecia 25 (na parterze). 

 

 

 

 

 

 

          Golub-Dobrzyń, dnia 1.08.2022 r.  

 

 

 

STAROSTA GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI  

 

                         Franciszek Gutowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                           

http://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O 

ZATRUDNIENIE 

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

 2. Data urodzenia ...................................................................................................................... 

 3. Dane kontaktowe.................................................................................................................... 

               (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie) 

4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub 

na   określonym stanowisku)..................................................................................................    

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

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

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

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

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

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego 

rodzaju lub na określonym stanowisku)................................................................................. 

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

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

          (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności) 

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy    

    określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)......................................................... 

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

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

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

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

        (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów  

    szczególnych 

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

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

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

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

 

 

 

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

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

         

 



OŚWIADCZENIA 

W związku z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko urzędnicze  - Kierownik 

Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu: 

ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) …………………………………………. 

urodzony/a dnia (data i miejsce urodzenia) …………………………………………. 

legitymujący/a się dowodem osobistym  …………………………………………. 

                                                                          (seria, numer i przez kogo wydany) 

 

I) 

Oświadczam, że *…………………………… obywatelem polskim zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 

1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

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

         Data i podpis 

 

II)  

Oświadczam, że **...................................... pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych. 

                                             

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

                      Data i podpis 

 

III)  

Oświadczam, że ***.......................................  skazany/skazana prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe zgodnie z art. 6 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych.  

 

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

                     Data i podpis 

 

 

IV)  

Oświadczam, że ***....................................... karany zakazem pełnienia funkcji 

kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 

31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych.   

 

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

                     Data i podpis 

 

 

 

    * należy wpisać: jestem/nie jestem   

  ** należy wpisać: posiadam/ nie posiadam  

*** należy wpisać: byłam/byłem lub nie byłam/ nie byłem 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, 

że: 

 

1. Administratorem danych jest Powiat Golubsko-Dobrzyński reprezentowany przez 

Zarząd Golubsko-Dobrzyński z siedzibą przy ul. Plac Tysiąclecia 25, w Golubiu-

Dobrzyniu 87-400, tel.: 56 683 53 80, adres e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl  

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji 

na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w 

Golubiu-Dobrzyniu na podstawie przepisów prawa – art. 6 ust 1 lit c RODO w 

związku z ustawą Kodeks pracy, oraz na podstawie  art. 9 ust. 2 lit b RODO w 

związku z art. 13 b ustawy o pracownikach samorządowych, natomiast inne dane 

wykraczające poza Kodeks pracy, na podstawie udzielonej zgody przez kandydata do 

pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO. 

3. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 

może skutkować odrzuceniem oferty. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych 

osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2 00-193 

Warszawa. 

6. Państwa dane mogą być udostępniane przez Administratora danych  podmiotom 

upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu 

zakończenia procesu rekrutacji. 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny. 

9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: iod.powiat@golub-

dobrzyn.com.pl  pok. S3 Starostwa Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu przy ulicy 

Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub – Dobrzyń. 

 

 

                                                                      

        …………………………………….. 
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załącznik do ogłoszenia o naborze 

……………………………………..                                                       …………………… 

                 (imię i nazwisko)                                                                  (miejscowość, data) 

……………………………………. 

……………………………………. 

                       (adres) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

W związku z udziałem w naborze na wolne stanowisko urzędnicze ustalam mój indywidualny 

kod identyfikacyjny:* …………..…………………., którym Starostwo Powiatowe w Golubiu-

Dobrzyniu  będzie się posługiwało publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje 

o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne.  

 

 …………………………….

   

                                                                                                                                         (podpis) 

 

* kod identyfikacyjny powinien składać się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter 

oraz cyfr) 


