
Nr D.021.4.2019
Zarządzenie Nr 4/2019

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej
z dnia 03 stycznia 2019 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia  Nr 12/2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we
Wręczycy Wielkiej  z  dnia  11 lipca  2018r.   ustalenia  regulaminu  naboru  na  wolne  stanowiska
urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
we Wręczycy Wielkiej.

Na podstawie art. 11 - 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2018 r.  poz. 1260 z późn. zm.)) oraz  § 3 pkt 6 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wręczycy Wielkiej uchwalonego Uchwałą NR XXI/199/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we
Wręczycy Wielkiej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 46)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku do  Zarządzenia  Nr 12/2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we
Wręczycy Wielkiej  z  dnia  11  lipca  2018r.   ustalenia  regulaminu  naboru na  wolne  stanowiska
urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
we Wręczycy Wielkiej dokonuje się następujących zmian:

1. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. W celu przeprowadzenia naboru Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną.
2. Komisja składa się z co najmniej 3 osób.
3.  W pracach Komisji  nie  może uczestniczyć osoba,  która  jest  małżonkiem lub krewnym albo
powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo
pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do jej bezstronności.
4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

2. Zapis § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Decyzje o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor GOPS z własnej inicjatywy
lub  na wniosek kierownika działu. 
2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 powinien być  przekazany z wyprzedzeniem, pozwalającym na
uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu Ośrodka (załącznik nr 1 do Regulaminu).
3. Kierownik działu zobligowany jest do przedłożenia wniosku o rozpoczęcie procedury naboru na
wolne stanowisko urzędnicze oraz opisu stanowiska objętego procedurą rekrutacyjną (załącznik Nr
2 do Regulaminu).
W przypadku  stanowisk  kierowniczych  oraz  samodzielnych  stanowisk  pracy  opisu  stanowiska
dokonuje Dyrektor GOPS.
4.  Akceptacja  opisu  stanowiska  oraz  zgoda  Dyrektora  GOPS powodują  rozpoczęcie  procedury
naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.
5. Dyrektor przed rozpoczęciem procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w
ramach  doboru  kadry  urzędniczej,  może  dokonać  rekrutacji  wewnętrznej  (tj.  przeniesienia  lub
awansu).



6. Dyrektor może w każdym czasie przerwać lub odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze
bez podania przyczyn”.

3. Zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Po ogłoszeniu umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wręczyca Wielka i na
tablicy  informacyjnej  wskazana  komórka  organizacyjna  przyjmuje  dokumenty  aplikacyjne  od
kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w Ośrodku.
2. Dokumenty kandydatów w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko
(podać stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze)  składa się w formie papierowej.
3. Dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Ośrodka,  w godzinach pracy Ośrodka lub
przesłać pocztą. 
4. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
1) list motywacyjny; 

2) kwestionariusz osobowy, 

3) dokumenty poświadczające wymagany staż pracy - kopie świadectw pracy, 

4) kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,

5) kopie dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach i umiejętnościach, 

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
praw publicznych, 

7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe, 

8) oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku
urzędniczym, 

9)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
aktualnie  prowadzonej  rekrutacji  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  we  Wręczycy
Wielkiej  na  stanowisko  …………………………………………………..………..  w  Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej  (klauzula zgody dotyczącej przetwarzania
danych osobowych w procesie rekrutacji znajduje się pod ogłoszeniem), 

10) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną  (klauzula informacyjna
znajduje się pod ogłoszeniem),

11) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, 

12) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o
pracownikach  samorządowych,  jest  zobowiązany  do  złożenia  wraz  z  dokumentami  kopii
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
13) inne dodatkowe dokumenty wynikające ze specyfiki stanowiska.
5.  Dokumenty  przyjmowane  są  wyłącznie  w  języku  polskim,  jako  języku  urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej.
5.  Za  datę  doręczenia  dokumentów  uważa  się  datę  wpływu  do   Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1. Dokumenty złożone po dacie wskazanej w
ogłoszeniu, nie będą brane pod uwagę w procedurze naboru. Nie liczy się data stempla pocztowego.
6. Data wpływu jest oznaczona w sposób trwały na przekazanej przez kandydata kopercie (data
wpływu i nr ewidencyjny korespondencji wpływającej). 
7.  Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych  drogą elektroniczną oraz poza
ogłoszeniem”.

4. W § 8 skreśla się ust. 10.



5. Zapis § 9 otrzymuje brzmienie:

„1. Na selekcję końcową składa się  test kwalifikacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna.
1. Test kwalifikacyjny: 
1)  Celem testu  kwalifikacyjnego jest  sprawdzenie  wiedzy i  umiejętności  niezbędnych do  wykonywania
określonej pracy.
2) Na test kwalifikacyjny (pisemny) składa się od 15 do 30 pytań z trzema odpowiedziami, z których jedna
jest poprawna, z zakresu wiedzy ogólnej i wiedzy specjalistycznej. Każda poprawna odpowiedź na  pytanie
postawione w teście otrzymuje 1 punkt. O ilości pytań zawartych w teście decyduje Dyrektor.
3) Test uważa się za zaliczony, gdy kandydat uzyska 70 % z możliwych do uzyskania punktów.
4) Nie zaliczenie testu, wyklucza kandydata z dalszego postępowania.
5)  Podczas testu zabrania się kandydatom korzystania z urządzeń mobilnych pod rygorem  wykluczenia z
procesu rekrutacji.
2. Rozmowa kwalifikacyjna:
1)  Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja
informacji zawartych w aplikacji.
2) Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:
a)  predyspozycje  i  umiejętności  kandydata  gwarantujące  prawidłowe  wykonywanie  powierzonych
obowiązków,
b) posiadaną wiedzę w zakresie prowadzonych spraw i zadań na stanowisku, o które się ubiega,
c) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach poprzednio zajmowanych przez kandydata.
3)  podczas  rozmowy  kwalifikacyjnej  dopuszcza  się  sprawdzenie  wiedzy  z  kodeksu  postępowania
administracyjnego poprzez przygotowanie projektu decyzji administracyjnej.
4) Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
5) Każdy członek Komisji  podczas rozmowy przyznaje kandydatowi punkty w skali od 0 do 5.

6. Zapis § 13 otrzymuje brzmienie:

„1.  Dokumenty  aplikacyjne  kandydata,  który  został  wyłoniony  w  procesie  rekrutacji,  zostaną
dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i
zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą
w GOPS we Wręczycy Wielkiej. 
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odesłane kandydatom.
4.  Informacje  zawarte  w dokumentach kandydatów podlegają  ochronie  zgodnie  z  przepisami  o
ochronie danych osobowych - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) - Dz.U.UE.L.2016.119.1 z wyłączeniem informacji stanowiących na
podstawie odrębnych przepisów informację publiczna podlegającą upowszechnieniu”.

7.  Załącznik  nr  3  do  Regulaminu   naboru  na  wolne  stanowiska  urzędnicze,  w tym kierownicze
stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej  otrzymuje
brzmienie jak w załączniku  do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
      we Wręczycy Wielkiej

(-) Janina Kluba



                                                                         Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2019
                                                                                                                 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy 
                                                                                                                 Społecznej we Wręczycy Wielkiej
                                                                                                                 z dnia 03 stycznia 2019 r. 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej 

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

...........................................................................................
( nazwa stanowiska pracy )

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka

I. Stanowisko pracy: ………………………………………………………………………………..

II. Wymagania niezbędne na stanowisku:

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

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

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

III. Wymagania dodatkowe na stanowisku:

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

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

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

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku urzędniczym:

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

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

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

V.  Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny; 

2) kwestionariusz osobowy, 

3) dokumenty poświadczające wymagany staż pracy - kopie świadectw pracy, 

4) kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,

5) kopie dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach i umiejętnościach, 

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
praw publicznych, 



7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe, 

8) oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku
urzędniczym, 

9)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
aktualnie  prowadzonej  rekrutacji  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  we  Wręczycy
Wielkiej  na  stanowisko  …………………………………………………..………..  w  Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej  (klauzula zgody dotyczącej przetwarzania
danych osobowych w procesie rekrutacji znajduje się pod ogłoszeniem), 

10) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną  (klauzula informacyjna
znajduje się pod ogłoszeniem),

11) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, 

12)  kandydat,  który  zamierza  skorzystać  z  uprawnienia,  którym  mowa  w  art.13a  ust.2  ustawy  o
pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.
13) inne, konieczne ze względu na specyfikę stanowiska pracy.

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznym
podpisem przez kandydata. 

VI. Warunki pracy na stanowisku: 
1) Miejsce wykonywania pracy: ………………………………………………...
2) Stanowisko pracy:………………………………………………………………..
3) Czas pracy: …………………………………………………………………...
4) Fizyczne warunki pracy: ……………………………………………………………..
5)  Inne:  ………………………………………………………………………………………………………

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: 
Wskaźnik  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  we
Wręczycy Wielkiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób  niepełnosprawnych,  w  miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienia  ogłoszenia  o  naborze,
wynosił poniżej/powyżej 6%. 

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:

1. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o
ewentualnych etapach rekrutacji  będą umieszczane  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  na stronie
internetowej  www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej  we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1.

2.Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  należy  składać  osobiście  w  siedzibie  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej przy ul. Sienkiewicza 1 we Wręczycy Wielkiej, pokój …….  albo doręczyć listownie na adres
Ośrodka, w zamkniętych kopertach,  z dopiskiem 
„Nabór na stanowisko..................................................”, 
w terminie do ................................... r.

3. Dokumenty, które wpłyną po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu
wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.



Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie  z  art.  13 i  art.  15  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) - Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanego dalej RODO, informuję o obowiązku informacyjnym
w  zakresie  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  we
Wręczycy Wielkiej, z siedzibą we Wręczycy Wielkiej:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy
Wielkiej, z siedzibą we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, kod pocztowy: 42-130, 
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych: Adamem Adamczyk, adres e-mail: iod@gopswreczyca..pl
3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z
ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
4.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  zgodny  z  terminami  określonymi  w
Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.
5. Informujemy o prawie żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, do
ich sprostowania, usunięcia, jak również prawie do ograniczenia ich przetwarzania, prawie do przenoszenia
danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych,  adres  siedziby:  ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
7. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
wycofaniem.
8.  Podanie danych osobowych jest  dobrowolne,  ale jest  to warunkiem  uczestnictwa przez Panią/Pana w
procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury
w procesach rekrutacyjnych.
9.  Informujemy,  iż  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego,  organizacji
międzynarodowych  ani  innych  odbiorców  danych  oraz  że  nie  będą  przetwarzane  w  sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.

.....................................................
(data i podpis składającego oświadczenie )

KLAUZULA ZGODY DOTYCZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH   W   PROCESIE    REKRUTACJI 

Zgodnie  z  art.6  ust.1  lit.  a  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)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  aktualnie
prowadzonej rekrutacji, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej na stanowisko
…………………………………………………………..

……............................................................. 
(data i podpis składającego oświadczenie)


