
ZarządzenieNr 1412021

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach

z dntaZ9ltpca2)Zl r,

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze -
Radca prawny w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach

Na podstawie § 10 pkt. 4 Regulaminu organizacyjnego oraz art, 13 w związku z art. II

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U,2019,poz.

1282),

zarządzam co następuj e :

§1
1. OgŁaszatrl nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Radca prawny

w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach.

2. Wymagania i kwalifikacje, jakie powinni posiadać kandydaci przystępujący do naboru,

sposób ich udokumentowania oraz warunki przyjmowania dokumentów aplikacyjnych

określone zostały w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załączntk nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

§2
1. W celu przeprowadzęnia czynności naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

powołuje się Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej ,,Komisją", w składzie:

]) Pani Maria Tokarska -.Zynvczak - Przewodniczqcy Komisji,

2) Pani Arleta Kliś - Selłetarz Komisji,

3) Pan Artur Solarz - Członek Komisji,

2. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, a w przwadku jego nieobecności Sekretarz

Komisji lub inny wyznaczony ptzez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Prace Komisji mogą być prowadzone w składzie co najmniej dwuosobowyrn.

4. Nabór będzie składał się z dwóch etapów, tj. oceny dokumentów aplikacyjnych pod

wz gl ędem formalnyrn or az r o zmowy i<wali fi kacyj nej .

5. Do zadańKomisji należy:

1) dokonanie analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnlrm;



2) ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu;

3 ) dokonanie oceny merytorycz nej zło żottych dokumentów aplikacyj nych ;

4) przepr ow adzęnię rozmowy kw alifi kacyj nej ;

5) wyłonienie osoby, spełniającej wymagania niezbędne oraz w największym stopniu

spełniającej wymagania dodatkowe i przedstawienie jej Dyrektorowi DPS jako

kandydata do zatrudnienia na stanowisku objętym naborem.

§3
Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia procedury naboru.

§4
Wykonani e zar ządzenia powi erza się Prz ewo dniczącemu Komi sj i.

§5
Zarządzente wchodzi w życie z dniem wydania.

Dyrektor

Domu Pomocy Społeczfl w Huwnikach

V/,/,)
Jadwi/a Liy'



1.

2.

Załączniknr l
do Zarządzenia 14l202I
Dyrektora DPS
w Huwnikach
z dnia291ipca2021 r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -
Radca prawny w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach

Stanowisko pracy (urzędnicze):

Radca prawny

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie
2) wpis na listę radców prawnych

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnychoraz korzystanie z pełni praw

publicznych
4) brak skazania prawońlocnym Wyrokiem sądu za umyŚlne przestępstwo Ścigane

z oskarżelia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

3. Wymaganiadodatkowe:

minimum S-letni stń pracy zawodowej na stanowisku radcy prawnego, w tym co

najmniej 6-miesięczny stńpracy w strukturach Domu Pomocy Społecznej

doświadczenie w:

. pracy na stanowisku radcy prawnogo w jednostce finansów pŃlicznych
co najmniej 2letnie

o prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych

dobra znajomośó:
o zasad fuŃcjonowania Domów pomocy społecznej
o ustawy o pomocy społecznej
o ustawy o samorządzie powiatowyn
o ustawy o pracownikach samorządowych
o ustawy o ochronie danych osobowych
o ustawy o finansacń publicznych
o prawa zamówięńpublicznych
o kodeksu postępowania administracyjnego

1)

2)

3)



. przepisów prawa pracy

. rozporządzeniaw sprawie Domów pomocy społecznej
o przepisówbhp ippoż

4) dobra organizacja pracy) komunikatywnośó, odpowiedzialnośó, sumiennośó,
dyspozycyjnośó oraz znajomość obsługi komputera i podstawowych aplikacji
biurowych

4. Zadania wykonywane na stanowisku radcy prawnego:

1) Opracowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych
(zarządzeń, regulaminów, instrukcji) pod względem redakcyjnym i prawnym

2) Udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych napotrzeby Domu
Pomocy Społecznej w Huwnikach

3) Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumieńzawięranychprzezDom
Pomocy Społecznej

4) Opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranychprzezDom
5) Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem i organami administracji

w sprawach dotyczących działania Domu
6) Informowanie Dyrektora Domu o zmianach w przepisach prawnych dotyczących

działalności Domu

Szczegółowe zadania wykonywane na stanowisku oraz waruŃi pracy i płacy zostaną
okręślone w odrębnych dokumentach.

5. wskaźnikzatrudnienia

Informuję, że w miesiącu czerwcu 202I r. wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 60ń.

6. Informacje o warunkach pracy na stanowisku radcy prawnego:

1) praca będzie wykonywana w budynku Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach,
Huwniki 127;37 - 743 Nowosiółki Dydynskie - budynek jest wyposńony w windę
dla osób niepełnosprawnych

2) praca w wymiarzeYz etatu
3) czas pracy zgodnie zustawą o pracownikach samorządowych,
4) wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzaria dla pracowników Domu

Pomocy Społecznej w Huwnikach otaz z ustawą o pracownikach samorządowych i
przepisów wykonawczych do tej ustawy.

7. Wymagane dokumenty:



1) list motywacyjny zvzasadnieniem przystąpienia do koŃursu,
2) CV z informacjami o wykształceniu i z dokładnym opisem przebiegu pracy

zawodowej,
3) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc ptacy, zaświadczenie

o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy
4) kserokopie dokumentów potwierdzającyń posiadane wykształcenie w tym dokument

potwierdzający wpis na listę radców prawnych,
5) kopie dokumentów potwierdzĄącychposiadanie wymaganego, co najmniej 5-letniego

stazu pracy zawodowej, w tym co najmniej sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia
w strukturach Dps

6) pisemne oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnyn wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe,
7) pisemne oświadczęnie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
9) pisemne oświadczenie o treści: ,,Oświadczarn, że wyrażam zgodę na przetwarzanie

moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie praay dla potrzeb niezbędnych
do rea|izacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzęnia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dniaL7 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób ftzycznych w związkuzprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepłyvu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE - ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 1I9 z dnia 04.05.2016 r.)".

10)pisemne oświadczenie o treści: ,,Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publicznej
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie
z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych".

ll)kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy

kandydat zamietza skorzystaó z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.Dz.U. z2019 r.,poz.
128ż).

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV, powinny byó własnoręcznie podpisane,
kserokopie przedłożonych dokumentów powinny byó poświadczone przez kandydata za
zgodność z oryginałem pod rygorem nieuzyskaniapozytywnej oceny formalnej.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Oferty na|eży składaó w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

,,Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Radca prawny w Domu Pomocy Społecznej
w Huwnikach" na adres: Dom Pomocy Społecznej, Huwniki I27, 37 - 743 Nowosiółki
Dydynskie, w terminie do dnia 9 sierpnia 2021 r. do godziny 15:00. Koperta powinna byó
opatrzona danymi kontaktowyrni osoby składającej ofertę. Aplikacje, które wpłynąpo wyżej
określonym terminie (decyduje data wpływu do DPS), nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o

terminie i miejscu dalszego postępowania konkursowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie w Biuletynie Informacji
Publicznej oraznatablicy informacyjnej DPS Huwniki po zatrudnieniu wybranego kandydata



lub zakończeniu procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do
zatrudnieni a żadnego kandydata.

9. Klauzula informacyjna dla kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r,, tzw. ,,RODO" administrator danych
informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Huwnikach, Huwniki l27,37 - 743 Nowosiółki Dydynskie.

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, którego celem jest
wybór osoby na oferowane stanowisko pracy, a podstawą prawną ich przetwarzaniabez
Pani/Pana odrębnej zgody jest art, ó ust. 1 lit. a) i c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie
PanilPana danych następuje na podstawie zgody oraz jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do
których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie
rekrutacji na stanowisko pracy.

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadnia publiczne na podstawie odrębnej
umowy powierzenia danych.

4) PanilPana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciegolorganizacji
międzynarodowej.

5) PanilPana dane osobowe będą przechowywanę przez okres 3 miesięcy od dnia złożenia
dokumentów do procesu rekrytacji. Jezeli nie zostanie podpisana z Panią/Panęm umowa
dane osobowe podane w doki,imentach do procesu rekrutacji zostaną komisyjnie usunięte.
Dokumenty po zakończeniu naboru można odebrać w terminie 30 dni od ogłoszenia
wyników naboru w Sekretariacie DPS Huwniki. Po upływie określonego terminu
dokumenty zostaną odesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

6) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada
Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośó
z prawem ptzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przedjej cofrrięciem.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania. prawo
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz jeżeli
jest to technicznie mozliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia swoich danych
przysfuguje Pani/Panu w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie
danych zostanie przezPanilPana cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich
trwałe usunięcie.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie darrych osobowych Pani/P ana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie
w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostŃym zal<resie (innych danych) nie wynikającym
wprost zprzepisów ptawą podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy,
w formie wyraźnego dzińania potwierdzającego (np. podani ich na formularzu, wniosku
lub innym dokumencie papierowym lub elektronicznyrn) przyzwalającego na
przetwarzanie tych danych przez Administratora danych jest również definiowane jako
wyrażona przez Pani{Pana ,,zgoda" . Brak podania danych osobowych wymaganych



przęzprzepisy prawa w procesie rekrutacji powoduje wstrzyrnanie procesu rekrutacyjnego

wobec Pani/Pana osoby.
lO)Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania

zaltomńyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

Dyrektor
Domu Pomqcy Społecznej

w Huw[ikach
f\t].

Jadrłića Lif

Huwniki, dnia29 lipca 2021r.


