
 
 
  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:  

 

Inspektora/Specjalisty w Dziale Specjalistów ds. zasobów, ochrony 

i kontroli 

(1 etat, umowa na zastępstwo) 
 

Zakres obowiązków obejmuje w szczególności.: 
1. Organizacja, przygotowanie, realizacja oraz nadzór nad kolejnymi etapami przeprowadzania zamówień 

publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych powyżej 

130.000 zł w szczególności: 

 prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przetargowej; 

 przyjmowanie wniosków od Kierowników działów merytorycznych w OPS; 

 przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia przy współpracy   z pracownikami 

odpowiedzialnymi merytorycznie za dane zadanie; 

 przygotowanie planu zamówień; 

 sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych; 

 terminowa publikacja ogłoszeń z zakresu zamówień publicznych; 

 udział w komisji przetargowej i współpraca z innymi członkami zespołu; 

 współdziałanie z Urzędem Zamówień Publicznych; 

 przygotowanie projektów zarządzeń, procedur, regulaminów dot. zamówień publicznych 

w OPS; 

 udzielenie wsparcia merytorycznego pracownikom OPS w zakresie zamówień 

publicznych; 

 koordynowanie i kontrola czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym 

oferentem; 

 przygotowanie oraz sprawdzanie poprawności wszelkich dokumentów przygotowanych 

w związku z zamówieniem publicznym; 

 scalanie i zatwierdzanie sprawozdania rocznego z zamówień publicznych z danych 

otrzymanych od odpowiednich komórek merytorycznych OPS; 

 obsługa platformy zakupowej i innych programów i narzędzi informatycznych używanych 

w zamówieniach publicznych. 

2. Wsparcie merytoryczne pracowników OPS w zakresie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i JRWA 

oraz wykonywanie zadań koordynatora czynności kancelaryjnych w szczególności szkolenie 

pracowników, przegląd i aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych dot. czynności kancelaryjnych; 

3. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania we współpracy z kierownikiem działu zgodnie 

z przepisami dot. ochrony danych osobowych; 

4. Przygotowanie wzorów/projektów upoważnień, zarządzeń, regulaminów, uchwał na potrzeby OPS; 

5. Identyfikowanie/definiowanie obszarów ryzyk występujących w OPS w Wołominie wspólnie z 

powołanym do tego celu zespołem; 

6. Przygotowanie umów z kontrahentami OPS do akceptacji (budowa komparycji umowy, oznaczenie 

stron, dodatkowych zastrzeżeń umowy, klauzul umownych itp.), przygotowanie zmian umów, 

prowadzenie zbioru/rejestru umów, ścisła współpraca z komórkami merytorycznymi i Radcą Prawnym; 

7. Analiza zawieranych umów z kontrahentami – badanie statusu określonych w umowie osób prawnych, 

zdolności stron umowy do czynności prawnych, reprezentacji stron umowy, zakresu umocowania 

pełnomocników i prokury; 

8. Przygotowanie zapytań ofertowych w celu skutecznego poszukiwania dostawców produktów i usług dla 

OPS; 

Wymagania: 
wymagania niezbędne: 

 

 obywatelstwo polskie, 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, 

 kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku tj. wykształcenie średnie lub  

wyższe, ukończone szkolenia, kursy dot.  prawa zamówień publicznych, 



 

 doświadczenie w pracy w komórce zamówień publicznych, 

 niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

 znajomość przepisów prawa w szczególności w zakresie ustaw: prawo zamówień publicznych, o 

ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego, o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

 znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej; 

 umiejętności analityczne, 

 umiejętność redagowania umów, 

 biegła umiejętność obsługi komputera; 

 obsługa urządzeń biurowych; 

 

wymagania dodatkowe: 

 umiejętności organizacyjne, planowania,  

 komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, 

 odporność na stres 

Oferujemy: 
 umowę o pracę na zastępstwo w wymiarze 1 etatu na czas zastępstwa (przewidywany czas 

zastępstwa ok. 1,5 roku); 

 pracę w życzliwym, chętnym do współpracy zespole specjalistów z różnych dziedzin; 

 możliwość udziału w szkoleniach; 

 ciekawe zadania; 
 

Prosimy przesłać CV oraz list motywacyjny do dnia 05 września 2022r. na adres Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wołominie, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin lub na e-mail: ops@ops.wolomin.pl z dopiskiem: „Pracownik w 

Dziale Specjalistów - umowa na zastępstwo”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 
 

 

Inne informacje: 

Prosimy dodać klauzulę:  
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami 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 (RODO) wyrażam zgodę 

na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych 

niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.” 

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich 

dokumentach. 

Oferty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą 

rozpatrywane. 

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie 

rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 787 27 01. 

 
Informacja dotycząca przetwarzana danych osobowych w związku z rekrutacją:   

 

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 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 informuję, iż:  

 

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie jest 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, dane 

kontaktowe:ops@ops.wolomin.pl, tel: 22 7872701; 

 

2.W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, e-mail: 

iod@ops.wolomin.pl; 

 

3.Zbierane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na 

stanowiska pomocnicze i obsługi oraz przeprowadzania naborów na wolne (kierownicze) stanowiska urzędnicze 

na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych; 

mailto:ops@ops.wolomin.pl


 

 

4.Odbiorcą pozyskanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie danych osobowych są wszyscy 

członkowie Komisji rekrutacyjnej w przypadku naboru na wolne stanowisko urzędnicze (kierownicze), w 

przypadku rekrutacji na stanowiska pomocnicze i obsługi: Dyrektor OPS, właściwy kierownik działu, 

sekretariat, kadry; 

 

5.Gromadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie dane osobowe są przechowywane przez okres 3 

miesięcy od dnia ogłoszenia wyników o naborze w przypadku kandydatów, którzy nie zostali wytypowania do 

zatrudnienia, a w przypadku kandydata podejmującego zatrudnienie przez okres wynikający z odpowiednich 

przepisów prawa dot. archiwizacji dokumentów pracowniczych. 

 

6. Kandydaci biorący udział w rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie posiadają prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile 

prawo to nie zostało ograniczone na podstawie odrębnych przepisów; 

 

7. Kandydaci biorący udział w rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie mają prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

 

8. Podanie przez kandydatów biorących udział w rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie danych 

osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ustawy o pracownikach samorządowych – art. 11-16 oraz 

art. 22 Kodeksu Pracy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do udziału w rekrutacji. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu 

rekrutacyjnym na wolne (kierownicze) stanowisko urzędnicze, a także stanowiska pomocnicze i obsługi. 

 
 

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 

    w Wołominie 

    

   Anna Kurys 

 

 

Wołomin, dnia 11 sierpnia 2022r. 


