
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 1/IV/2017 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi  

z dnia 11 kwietnia 2017r. 

 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi  

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych 

 

I. Wymagania niezbędne:  

1. Obywatelstwo polskie, 

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

5. Nieposzlakowana opinia, 

6. Wykształcenie wyższe, 

7. Minimum 2 lata stażu pracy, w tym minimum roczny staż pracy w administracji 

samorządowej, 

8. Znajomość i umiejętność właściwej interpretacji uregulowań prawnych z zakresu: 

 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, 

 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego. 

II. Wymagania dodatkowe: 

1. Umiejętność sprawnej organizacji pracy i samodzielnego wykonywania zadań, 

2. Komunikatywność, wysoka kultura osobista, 

3. Uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami, 

4. Odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę, 

5. Odporność na stres. 

     III. Zakres zadań na stanowisku: 

1.Wydawanie i przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o zasiłek rodzinny 

oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

2.Wydawanie i przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o świadczenia 

opiekuńcze, tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek 

opiekuńczy, 

3.Wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie zasiłków dla opiekunów, 

4.Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 

rodzicielskiego, 

5.Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego, 

6.Kompletowanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji, 

7.Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,  

8.Opracowywanie decyzji administracyjnych w sprawie zasiłku rodzinnego lub dodatków 

do tego zasiłku z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 

z urlopu wychowawczego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, samotnego 

wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, na skutek upływu 

ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia 

i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez 

dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczenia rodzicielskiego, 

9.Opracowywanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń opiekuńczych, tj. 

zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, 



10.Opracowywanie decyzji administracyjnych w sprawie zasiłków dla opiekunów, 

11.Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 

12.Ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego, 

13.Prowadzenie rejestru decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, 

14.Rozpatrywanie spraw osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych 

świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna oraz prowadzenie w tych sprawach 

postępowań, 

15.Wprowadzanie i aktualizacja danych osobowych osób ubiegających się o świadczenia 

rodzinne, zasiłki dla opiekuna i pobierających w/w świadczenia w systemie 

informatycznym, 

16.Analiza i gromadzenie dokumentacji w sprawach świadczeń rodzinnych i zasiłku 

dla opiekuna, 

17.Sporządzanie list wypłat i przelewów wypłaconych zasiłków rodzinnych, dodatków 

do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna oraz 

potwierdzanie ich zgodności z decyzjami administracyjnymi i terminowe przekazywanie 

do dalszej realizacji, 

18. Przestrzeganie realizacji planów budżetowych, 

19.Planowanie świadczeń i sprawozdawczość, 

20.Naliczanie i odprowadzanie należnych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

oraz ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego 

zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna, 

21.Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie ustalenia 

prawa do świadczeń rodzinnych w przypadku podjęcia pracy przez członka rodziny poza 

granicami RP. 

22. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Wydziału i Dyrektora OPS. 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę. 

Miejsce pracy: stanowisko pracy mieści się na parterze budynku Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gołdapi bez windy. Budynek Ośrodka wyposażony jest w podjazd 

umożliwiający wjazd do budynku wózkiem inwalidzkim. Toaleta dostosowana do 

wózków inwalidzkich.  

Stanowisko pracy: praca administracyjno-biurowa w systemie jednozmianowym, praca 

przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, bezpośredni kontakt z interesantami, 40 - 

godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w marcu 2017r., w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%. 

V. Wymagane dokumenty: 

  list motywacyjny, 

 CV (curriculum vitae),  

 kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

 kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, 

zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach), 

 kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy, a w przypadku 

trwania zatrudnienia zaświadczenie od pracodawcy), 

 oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub 

informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie 

wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem, 

 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania 

z pełni praw publicznych, 



 oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające, ze stan 

zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku podinspektor ds. świadczeń 

rodzinnych, 

 oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

 w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna, kopia dokumentu 

potwierdzającego niepełnosprawność, 

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów: 

1. Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem 

poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, 19-500 Gołdap ul. 

Jaćwieska 9, pokój nr 13 – Sekretariat,  
2. Oferty należy składać w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem:                        

„NABÓR NA STANOWISKO: PODINSPEKTOR DO SPRAW ŚWIADCZEŃ 

RODZINNYCH" (w przypadku wysłania dokumentów decyduje data i godzina ich 

doręczenia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi), 

3. Termin składania ofert: od 12.04.2017r. do 24.04.2017r. do godziny 15
00 

decyduje 

data wpływu do OPS w Gołdapi. 

4. Dokumenty złożone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. 

5. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną 

zaproszone do kolejnego etapu naboru, 

6. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej pod adresem: www.goldap.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Gołdapi. 

VII. Inne informacje 

Jeden z wymaganych dokumentów aplikacyjnych: list motywacyjny lub CV powinien 

być opatrzony własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z 

dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U z 2016r. , poz. 

902)”. 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru jest zobowiązany do złożenia informacji 

z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności sądowej. 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi 

 

Iwona Wasilewska 

Gołdap, dnia 11 kwietnia 2017r. 

 

http://www.goldap.pl/

