
 

 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów 
ogłasza nabór kandydatów  

na wolne stanowisko urzędnicze 
w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów 

przy ul. Dickensa 25, 02-382 Warszawa 
 

nazwa stanowiska: 
Podinspektor/Inspektor ds. kadr 

 
Termin składania dokumentów: 21.10.2019 r. 

 
Zakres zadao wykonywanych na stanowisku: 
       Do głównych zadao osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 

 przygotowywanie dokumentów i wniosków związanych z zawieraniem i 
rozwiązywaniem umów o pracę, uposażeniem, zmianą stanowiska pracy, 

 prowadzenie pełnej dokumentacji akt osobowych Pracowników Domu, 

 prowadzenie kartotek i ewidencji spraw pracowniczych, 

 sporządzanie list obecności oraz nadzór nad dyscypliną pracy Pracowników Domu, 

 kontrolowanie miesięcznych grafików czasu pracy sporządzanych przez kierowników 
działów, sekcji i zespołów, 

 wnioskowanie w sprawach pracowniczych: dokumentowanie uprawnieo stażowych, 
urlopowych, nagród jubileuszowych itp., 

 prowadzenie bieżącej analizy, sprawozdao, zestawieo dotyczących realizowanych 
zadao. 
 

 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
Miejsce pracy: Praca w siedzibie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ulicy 
Dickensa 25 w Warszawie. Wejście do budynku posiada pochylnię oraz uchwyt. Budynek 
wyposażony jest w windy umożliwiające przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Ciągi 
komunikacyjne o odpowiednich szerokościach umożliwiające poruszanie się wózkiem 
inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy przestrzeo uniemożliwia poruszanie się wózkiem 
inwalidzkim. Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 
Stanowisko pracy: Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy – 0.5 etatu. Stanowisko pracy 
związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeo biurowych, rozmowami 
telefonicznymi, stresem, częstym przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku 
pracy brak specjalistycznych urządzeo umożliwiających pracę osobom niewidomym, 
niedowidzącym i niesłyszącym. 
 
Wymagania niezbędne: 

 obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegad się również osoby nie posiadające 
obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), 

 pełna zdolnośd do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

 niekaralnośd za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe, 

 nieposzlakowana opinia, 



 

 

 

 wykształcenie średnie (minimum 4-letni staż pracy) lub wyższe (minimum 2-letni staż 
pracy), 

 wiedza specjalistyczna z zakresu kompleksowej obsługi kadrowej, 

 doświadczenie w pracy w komórkach kadrowych, 

 umiejętnośd sprawnej obsługi komputera w zakresie MS Office oraz urządzeo 
biurowych. 

 

Wymagania dodatkowe: 

 znajomośd regulacji prawnych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeo społecznych, 
ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych, ustawy o pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych, ustawy o ochronie danych osobowych, 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r., 

 dokładnośd, starannośd, systematycznośd, komunikatywnośd, umiejętnośd pracy pod 
presją czasu, umiejętnośd pracy w zespole, odpornośd na stres, samodzielnośd, 
wysokie poczucie odpowiedzialności, zorientowanie na osiągnięcie celu, wysoka 
kultura osobista, 

 zdolności organizacyjne, umiejętnośd rozwiązywania konfliktów, 

 mile widziane doświadczenie w jednostce sfery budżetowej, w tym również w 

jednostce pomocy społecznej. 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę 
upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,  
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – podpisany odręcznie, 

 list motywacyjny – podpisany odręcznie, 

 kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje  
zawodowe, 

 kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 

 kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany 
staż pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku 
pozostawania w stosunku pracy, 

 oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – podpisane odręcznie, 

 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 
publicznych – podpisane odręcznie, 

 oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – 
podpisane odręcznie, 

 kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnośd w przypadku kandydata 
zamierzającego skorzystad z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 
dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodne z 
treścią oświadczenia załączonego do ogłoszenia  – podpisane odręcznie, 

 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów 
ubiegających się o zatrudnienie w DPS dla Kombatantów - podpisana odręcznie, 

 wszystkie kopie dokumentów powinny byd potwierdzone przez kandydata „za 
zgodnośd z oryginałem”. 



 

 

 

 
 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście  
w sekretariacie Domu lub przesłanie ich za pomocą operatora pocztowego 
w zaklejonej kopercie, na podany niżej adres. 
 
 

Adres składania dokumentów 
 

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów 
ul. Dickensa 25 
02-382 Warszawa 

 

z dopiskiem na kopercie:  Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektor/Inspektor      
Nr ref. 1/2019 
 
 
 

Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na ww. adres   
do dnia 21.10.2019 r. do godz. 1500. 
 
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  
 
Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia, po 3 miesiącach od dnia 
rozstrzygnięcia zostaną komisyjnie zniszczone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

Na podstawie 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 tych danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora DPS dla 
Kombatantów, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze 
/kierownicze urzędnicze /  pomocnicze i obsługi *  w DPS dla Kombatantów. 

 
Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez 
przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: dpskombatant1@wp.pl, mam 
świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

…………………………………………………… 

                                                                                                                                               data , podpis 
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

DLA KOMBATANTÓW 
UL. DICKENSA 25, 02-382 WARSZAWA 

telefony: Dyrektor 22 6596061, centrala 22 6595011, fax 22 6595557 

www.dpsdickensa.waw.pl e-mail: dpskombatant1@wp.pl 

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE WDPS  DLA  

KOMBATANTÓW 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy 

Społecznej dla Kombatantów jest : Dyrektor DPS dla Kombatantów, 02-382 

Warszawie ul. Dickensa 25. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych w zakresie działania DPS dla Kombatantów, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w DPS dla Kombatantów za pomocą 

adresu dpskombatant1@wp.pl. 

3. Administrator danych osobowych – Dyrektor DPS dla Kombatantów - przetwarza 

Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści 

zgody. 

5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych  

z DPS dla Kombatantów przetwarzają dane osobowe, dla których 

Administratorem jest Dyrektor DPS dla Kombatantów. 



 

 

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia:  

a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –  

w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym), w przypadku gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych, 

-osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa; 

d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –  

w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której 

dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, 

do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e)  prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, 

której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 



 

 

 

f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie 

spełnione są następujące przesłanki: 

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez 

Administratora, 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę 

trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych 

interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane 

dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, 

której dane dotyczą jest dzieckiem.  

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na 

przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  

w DPS dla Kombatantów Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych.  

10.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  

 

 

…………………………………………………… 

                                                                                                                                               data , podpis 

 

 


