
UCHWAI,A NR 9214612020
LARZ 4DU POWTATU LWOWECKIEGO

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie ogloszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzgdnicze - dyrektora
Domu Pomocy Spolecznej w Nielestnie.

Na podstawie art' 35 r-rst. 2 ustawy z dnta 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowyrn
(Dz'U.2019.511 zeznt.), art.11l iart. 13 ustawy zdma21 listopada20OBr. opracownikach
samorz4dowych (t'j. D2.tJ.2019.1282 ze zm.) oraz art. 122 usi. I ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spolecznej (t.j. Dz.U.0l9.l5)7 ze zm.) Zarzqd powiatu Lw6weckiego
uchwala co nastgpr-rie:

$ 1.

1' Zarzqd Powiatu Lwoweckiego oglasza, konkurs na wolne kierownicze stanowisko
urzgd,icze - dyrektora Domu pornocy Spolecz,ej w Nielest'ie.2' TreSc ogtoszenia, o kt6rym mowa w ust. 1 stanowi zalqczniknr 1 do niniejszej uchwaly.3' ogloszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji publicznej
Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogloszefi w siedzibie Starostwa powiatowego
w Lw6wku Sl4skim.

$2.
l. W celu wytonienia kar-rdydata na dyrektora, o kt6rym mowa w s\ I ust. I powoluje siE

Komisjq konkursowE, zwanE dalej ,,Komisj4,,, w skladzie:
1) Zbigniew GrzeSk6w,
2) I6zef Stanisiaw Mr6wka,
3) Jerzy Fidor6w,
4) I(rzysztof Pysz,
5) Agnieszka Zieliriska,

2. Nii przewodnicz4cego Komisji powoluje siq Zbigniewa Grzeskowa.
3' I(omis.f a przeprowadzi postgpowanie konkursowe na podstawie regulaminu prac komisji,

kt6ry stanowt zalqcznik nr 2 do niniejszej uchwaly.

$3.
wykonanie uchwaly powierza sig Sekretarzowi powiatu Lw6weckiego.

$4
LJcll.r,ala wchodzi rv zycie z clniern pocl.iqcia.

Przervocln icz4cy du
Powiatu Lrv6 kiego



Uzasadnienie do

Uchwaly w 9214612020

Zarzqdu Powiatu Lw6weckiego
z dnia 5 maja 2020r.

W zwiEzku ze zlohonym wnioskiem przez dotychczasowego dyrektora DPS
wNielestnie o przejScie na emeryturg, dziaNqqc zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 2l listopada
2008 r. o pracownikach samorz4dolvych (D2.U.2019.1282 ze zm.) i art. 122 ust. 1 ustawy
zdnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej (D2.U.2019.1507 ze zm,) konieczne jest
podj gcie niniej szej uchwaly.

Podejmuj4c niniejsz4 uchwalg w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Domu Pomocy Spolecznej w Nielestnie, Zarzqd Powiatu Lw6weckiego realizuje obowipek
ustawowy.



Zalqcznik Nr I do uchwaiy

Ogloszenie
Zarz1d Powiatu Lw6weckiego oglasza, konkurs na stanowisko dyrektora Domu Pomocy
Spolecznej w Nielestnie

l.Nazwa jednostki: Dom Pomocy Spotrecznej w Nielestnie,

2. Wymagania niezbgdne:

1) obywatelstwopolskie,

2) wyksztalcenie v,ry Lsze,

3)posiadanie co najmniej 3-letniego staZu pracy w pomocy spolecznej,
4) specjalizacja z zakresu orgarizacji pomocy spolecznej w rozumieniu przepis6w art. 122 ustawy o
pomocy spolecznej,

5)posiadanie pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnychoruz korzystania zpelni praw publicznych,
6) stan zdrowia pozwalaj1cy nazatrudnienie na stanowisku dyrektora,

7)brak skazania prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarLenia
publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe,

8)niekaralno(t0 zakazem pelnienia funkcji kierowniczych zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami

publicznymi,

9) nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:
1) znajomoSi przepis6w prawa w zakresie realizowanychdzialafi,w szczeg6lnoSci:
- ustawy o samorz4dzie powiatowym,
- ustawy o pomocy spolecznej,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o pracownikach samorz4dowych,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
- kodeksu pracy,
- kodeksu postgpowania administracyjnego,
-rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w zakresie informacji o dostgpie do danych
osobowych oraz sprostowaniu i usuwaniu danych,

- prawa zam6wieri publicznych,

- dotyczqcych procedur pozyskiwania funduszy rla realizaqe projekt6w wsp6lfinansowanych ze
Srodk6w unijnych,
2)umiejgtnoSci rozwi4zywaniakonflikt6w interpersonalnych izaru1dzanie zespolem ludzkim,

3 ) komunikatywno 66, kreatywno 66, dyspozycyj no56, odporno 66 na stres.
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) pelny wymiar czasu pracy, umowa o pracq,
2)praca w systemie jednozmianowym od poniedzialku do pi4tku,

3)pracaprzy komputerze powy2ej 4 godzinna dobg,

4)sytuacje stresowe.

5. Zakres zadafi wykonywanych na stanowisku, w szczeg6lnoSci:
1) organizowanie i kierowanie pracq Domu Pomocy Spolecznej w Nielestnie zgodnie
zobowiqzuj4cymi w tym zakresie przepisami,



2) przestrzeganie dyscypliny finansowej i budzetowej.
3) zarzqdzanie kadrami DPS oraz nadz6r nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracownik6w DPS,
4)nadz6r nad organizowaniem opieki lekarskiej, pielggnacyjnej ! ryhabititacyjnej pensjonariuszom
DPS,

5)stwarzanie przebywajqcym w DPS pensjonariuszom prawidlowych warunk6w socjalno
bytowych, opiekuficzych i kulturalno-oSwiatowych, na poziomie obowi4zuj4cych standard6w,

6)podejmowanie dzialah nad zapewnieniem wlaSciwego wykorzystania liczby miejsc dla
pensjonariuszy DPS,

7)wsp6lpraca zPowiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lw6wku SQskim i innymi instytucjami
w zakresie realizacji zadari DPS.

6, Informacja dotyczqca wskaZnika zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w jednostce

w miesi4cu poprzedzaj?cym datg upublicznienia niniejszego ogloszenia w rozumieniu przepis6w
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnienia os6b niepelnosprawnych: poniZej 67o.

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny zuzasadnieniem przyst4pienia do konkursu podpisany wlasnorgcznie,
2) Zyciorys (CV) podpisany wlasnorgcznie,
3) koncepcja funkcjonowania DPS wNielestnie,
4) kserokopie Swiadectw i dokument6w potwierdzaj4cych wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe,
wymagane do wykonywania oferowanej pracy (poSwiadczorLe przez kandydata za zgodnoiil z
oryginalem),

5) kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych, co najmniej 3-letni sta? pracy w pomocy spolecznej
oraz specjalizacjE z zal<resu organizacji pomocy spolecznej w rozumieniu przepis6w art. 122 ustawy o
pomocy spolecznej (poSwiadcz one przez kandydata za zgodno{6 z oryginalem),

6) oSwiadczenia podpisane wlasnorgcznie o:

a) posiadaniu obywatelstwa polskiego (zal4czniknr 1 do niniejszego ogloszenia),

b) o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych oruz korzystaniu z pelni praw publicznych
(zalqcznik nr 2 do niniejszego ogloszenia),

c) tym. Zekandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne przestgpstwo
Scigane z oskarzenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe (zal1czniknr 3 do niniejszego
ogloszenia),

d) o wyraZeniu zgody naprzetwarzanie danych osobowychzawartych w liScie motywacyjnym i
Zyciorysie oraz zalqczonych do niego dokumentach (zal.qcznik nr 4 do niniejszego ogloszenia),

e) klauzula informacyjna dotyczqca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji
(zaNqczniknr 5 do niniejszego ogloszenia),

f)kwestionariusz osobowy (wg wzoru - zalqczniknr 6 do niniejszego ogloszenia).

8.Termin i miejsce skladania dokument6w:

l)dokumenty aplikacyjne nale?y sklada6 w zamknigtej kopercie, opatrzonej napisem ,,Konkurs na
stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej w Nielestnie'r z podaniem swojego imienia i
nazwiska oraz adresu korespondenryjnego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lw6wku
Slqskim, ul. Szpitalna 4,59-600 Lw6wek Sl4ski, lub zapoSrednictwempoczty w terminie do dnia 25
maja2020 roku do god2.10.00.

2)aplikacje, kt6re wplynQ do Starostwa Powiatowego w Lw6wku Sl4skim, po wyzej okreSlonym
terminie nie bgd4 rozpatrywane,

3)o terminie i miejscu przeprowadzeniakonkursu kandydaci zostan4 powiadomieni indywidualnie,



4) informacj a o rozstrzygnigciu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa (lItp://bip.powi"atlwoW_eSki.pl) oraz rta tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w
Lw6wku Sl4skim, ul. Szpitalna 4.

9. Informacje dodatkowe:

1)przyjmujemy wyl4cznie kserokopie dokument6w, nadeslanych dokument6w nie zwracamy. Wtoku
postgpowania kandydat mohe byi zobowiqzany do okazania oryginal6w skladanych dokument6w pod
rygorem wykluczenia z postgpowania rekrutacyjnego,

2) informacje o kandydatach, kt6rzy zglosili sig do naboru, stanowi4 informacjg publiczn4,
w zakesie objgtym wymaganiami zwiqzanymi ze stanowiskiem okreSlonym w ogloszeniu
o naborze,

3)wybrany kandydat - przed podpisaniem z nim umowy o pracg, zobowiqzany jest do dostarczenia
zalwiadczenia z Kr aj owe go Rej e stru Karne go o ni ekaralno S ci.



Zal4cznikNr I do ogloszenia o konkursie

"'" 
.' t' 

'r' 

," 
"" " " dnia

mleJScowosc

imig i nazwisko

Adres:

oSwIADCZENIE

Ja, nihej podpisana(y) oSwiadczam, 2e jestem obywatelem polskim.

podpis



Zal1cznikNr 2 do ogloszenia o konkursie

dnia

miejscowoSd

OSWIADCZENIE

Ianihej podpisany(a)............. ..... uprzedzony(a)
o odpowiedziatnosci r<drir.i.i za fatszyw; ;';;;;;i;';;;'.';h g 1 Kodekr., ru*.go, os*iud., *, L"
posiadam peln4 zdolnoS6 do czynnoSci prawnych oraz korzystam zpelni praw publicznych.

Podpis



ZalqcznikNr 3 do ogloszenia o konkursie

dnia

mleJScowosc

OSwIADCZENIE

Janihej podpisany(a)............. ..... uprzedzony(a)
o odpowiedzialnoSci karnej za falszywe zeznania z art. 233 $ I Kodeksu Karnego, oSwiadczam, 2e
nie bytam/bylem skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sqdu za umySlne przestgpstwo
Scigane z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe.

Podpis

*niepotrzebne skreSli6



ZalqcznikNr 4 do ogloszenia o konkursie

mleJscowosc

imig i nazwisko

OSwIADCZENIE
Wyraham zgodE na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liScie motywacyjnym i
Zyciorysie oruz zalqczonych do nie go dokumentach.

JednoczeSnie przyjmuje do wiadomoSci fakt obowi4zku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz rLa tablicy ogloszeri starostwa powiatowego moich danych osobowych zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz4dor,yych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282 ze

zmianami) dla potrzeb niezbgdnych do realizacji procesu rekrutacji.

podpis



Zal1cznikNr 5 do ogloszenia o konkursie

Klauzula informacyjna dotycz4ca przetwayzania danych osobowych w procesie rekrutacji.
Zgodnie z art. 13 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 w sprmuie
ochrony os6b fizycznych w auiqzku z przetwqrzaniem danych osobowych i w spra'wie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 lauietnia 2016 r. (Dziennik Urzgdowy Unii
Europejskiej L 1 19 z dnia 4 maja2016 r.), dalej zwane jako og6lne rczporzqdzenie o ochronie
danych, informujg, iz:

1. Administratorem Pafstwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starosta
Lw6wecki z siedzibq, w Starostwie Powiatowym w Lw6wku Sl4skim, przy ul. Szpitalnej 4,59-600
Lw6wek Sl4ski, podejmuj4cy czynnoS ci z zal<resuprawa pracy.

2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem: Magdalena
Strzelecka, Starostwo Powiatowe ul. Szpitalna 4, 59-600 Lw6wek Sl4ski z dopiskiem: ,,Inspektor
Ochrony D anych" lub elektronicznie e-mail : ro d o@p_owiat lwo.wec_ki. pl

3. Pani/Pana dane osobowe sQ przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Spolecznej w Nielestnie. Dane osobowe w zakresie
wskazanym w przepisach prawa pracy bgdq przetwarzate na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy (tj.
DzU.22019, poz. 1040 ze zm.), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody,
kt6ra mo2e zostal odwolana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu, o kt6rym mowa pkt 3,
mog4 by6 organy wl.adzy publicznej oraz podmioty wykonuj4ce zadania publiczne lub
dzialajqce na zlecenie organ6w wladzy publicznej, w zakresie, kt6ry wynika z przepis6w
prawa oraz inne podmioty, kt6re na podstawie stosownych um6w przetwarzaj4 dane
osobowe dla kt6rych Administratorem jest Starosta Lw6wecki.

5. Pani/Pana dane osobowe sQ przetwarzane przez Administratora do czasu zakohczenia procesu
rekrutacji.

6. Ma PaniiPan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UrzEdu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy tzna, i2przetwarzanie dotycz4cych go danych osobowych narusza
przepisy RODO.

7 . Podanie przez Paristwa danych osobowych w zakresie wynikajqcym z art.22l Kodeksu pracy jest
niezbgdne, aby uczestniczyl w postgpowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Paristwa innych danych
jest dobrowolne.

8. Ma Pani/Pan prawo do: dostgpu do danych osobowych,Zqdania sprostowania (poprawiania) danych
osobowych - w przypadku gdy dane s4 nieprawidlowe lub niekompletne,Zqdania ich usunigcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz sprzeciwu wobec ich
ptzetwarzania.

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnigcia zgodna na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie ma wplywu za zgodno66 z prawem przetwarzxria, kt6rego
dokonano ma podstawie zgody przed jej cofniEciem.

10. Dane osobowe nie bEdq podlegaly zattomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

11. Szczeg6lowe informacje o celu przetwaruania danych osobowych, podstawie prawnej,
o odbiorcach i okresie przechowywania udziela pracownik merytoryczny lub Inspektor Ochrony
Danych Osobowych.

Potwierdzam zapoznanie sig z klauzul4



KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBTEGAJACEJ SI4 O ZATRUDNTENTE

1.Imig (imiona) i nazwisko

2.Imiona rodzic6w.

3.Data urodzenia.

4.Miej sce zamieszkania (adres do korespondencj i)

5.Wvksztalcenie.
.(naiwa szkoly i rok jej ukoriczenia)

" " ' (;ilita;'dpiiij;iilsa;'it;pi;ii #iitiiiq,,'tyili;*;a"*y; tyt t'n]duii"*y)"

6.Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawc6w oraz zajmowane stanowiska pracy)

7. Dodatkowe dane osobowe, jezeli prawo lub obowi4zek ich podania wynika z przepis6w szczeg6lnych

8. OSwiadczam,2e dane zawarte w pkt 1 - 3 s4 zgodne z dowodem osobistym

( seria nr wydanym przez,lub innym dowodem to2samoSci).

(miejscowoSi i data)

(podpis osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie)


