
Gró� jec, 17.12.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRO� JCU 
OGŁASZA NABO� R KANDYDATO� W 

na stanówiskó: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, 
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4A, 05-600 Grójec oraz teren 
powiatu grójeckiego

                 
fórma zatrudnienia: Umowa  cywilnoprawna  (art.  79  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011  r.

o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej)
ókres zatrudnienia:  styczeń 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. 

1. Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie ustawowych uprawnień do realizacji zlecenia
oraz doświadczenia w realizacji zlecenia:

1) óbywatelstwó  pólskie,  óbywatelstwó  kraju  UE  lub  kraju,  któ� remu  na  pódstawie  umó� w
międzynaródówych  lub  przepisó� w  prawa  wspó� lnótówegó  przysługuje  prawó  pódjęcia
zatrudnienia na terytórium RP,

2) pełna zdólnós�c� dó czynnós�ci prawnych óraz kórzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie:

a) wyz;sze  na  kierunku  pedagógika,  pedagógika  specjalna,  psychólógia,  sócjólógia,  praca
sócjalna, nauki ó ródzinie lub

b) wyz;sze  na  dówólnym  kierunku  uzupełnióne  studiami  pódyplómówymi  w  zakresie
psychólógii,  pedagógiki,  nauk  ó  ródzinie,  resócjalizacji  lub  kursem  kwalifikacyjnym
z zakresu pedagógiki ópiekun� czó-wychówawczej óraz có najmniej róczne dós�wiadczenie
w  pracy  z  dzieckiem  i  ródziną  lub  có  najmniej  róczne  dós�wiadczenie  jakó  ródzina
zastępcza lub prówadzący ródzinny dóm dziecka,

4) kandydat nie jest i nie był pózbawióny władzy ródzicielskiej óraz władza ródzicielska nie jest
kandydatówi zawieszóna ani ógraniczóna,

5) kandydat wypełnia óbówiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki óbówiązek w stósunku
dó niegó wynika z tytułu egzekucyjnegó,

6) stan zdrówia pózwalający na zatrudnienie na danym stanówisku,
7) kandydat nie był skazany prawómócnym wyrókiem za umys�lne przestępstwó lub umys�lne

przestępstwó skarbówe.

2. Zakres działania koordynatora i  jego obowiązki w stosunku do organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej (PCPR) określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (art. 77 cytowanej ustawy).

3. Wymagane dokumenty: 

1) CV,
2) list mótywacyjny,
3) kserókópie  dókumentó� w pótwierdzających wykształcenie óraz inne dódatkówe dókumenty

pótwierdzające pósiadane kwalifikacje i umiejętnós�ci,
4) pódpisane ódręcznie ós�wiadczenie ó niepószlakówanej ópinii;
5) pódpisane ódręcznie ós�wiadczenie ó wyraz;eniu zgódy na przetwarzanie danych ósóbówych

zgódnie  z Rózpórządzeniem  Parlamentu  Európejskiegó  i  Rady  (UE)  2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie óchróny ósó� b fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  ósóbówych  i  w  sprawie  swóbódnegó  przepływu  takich  danych  óraz  uchylenia
dyrektywy  95/46/WE  (DZ.U.UE.  L  z  2016  r.  Nr  119,  s.  1  ze  zm.)  w  celach  niezbędnych
dó realizacji prócesu rekrutacji;

6) pódpisane ódręcznie ós�wiadczenie (stanówiące załącznik nr 1 dó ógłószenia),
7) pódpisana ódręcznie klauzula infórmacyjna (załącznik nr 2 dó ógłószenia).

Wszystkie  wymagane  dokumenty  powinny  być  własnoręcznie  podpisane  przez kandydata
a kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z posiadanym dokumentem”.



4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dókumenty nalez;y  złóz;yc�  ósóbis�cie  lub przesłac�  pócztą  dó  sekretariatu  Pówiatówegó
Centrum  Pómócy  Ródzinie  w  Gró� jcu,  ul.  Pólskiej  Organizacji  Wójskówej  4A,  05-600  Gró� jec  
w zamkniętej kópercie  z dópiskiem: „Nabó� r na stanówiskó kóórdynatór ródzinnej pieczy zastępczej
– umówa zlecenie” dó dnia 31 grudnia 2021 r. dó gódziny 12:00.
Na kópertach pówinny  byc� umieszczóne dane imienne kandydata wraz z adresem zwrótnym.

Pówiatówe Centrum Pómócy Ródzinie w Gró� jcu zastrzega móz;liwós�c� uniewaz;nienia ógłószenia.   

Aplikacje niekómpletne óraz złóz;óne pó terminie nie będą rózpatrywane. 

5. Pózóstałe infórmacje:

CV  óraz  list  mótywacyjny  pówinny  byc�  ópatrzóne  „Wyraz;am  zgódę  na  przetwarzanie  przez
Administratóra danych, któ� rym jest  Pówiatówe Centrum Pómócy Ródzinie w Gró� jcu, móich danych
ósóbówych  óraz  wizerunku  zawartych  w  CV  i  lis�cie  mótywacyjnym  óraz  załączónych  dó  niegó
dókumentach w ramach prócesu rekrutacji na stanówiskó: Kóórdynatór ródzinnej pieczy zastępczej
w  zakresie  wykraczającym  póza  katalóg  danych,  ó  któ� rym  mówa  w  art.  221 KP,  zgódnie
z Rózpórządzeniem  Parlamentu  Európejskiegó  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27.04.2016  r.  óraz
ustawą z dnia 10.05.2018 r. ó óchrónie danych ósóbówych (Dz.U.2019, póz. 1781)”

            DYREKTOR 
 Powiatowego Centrum       
Pomocy Rodzinie w Grójcu

      Ewa Grotek

Załączniki do ogłoszenia:

1) Oświadczenie - Załącznik nr 1

2) Klauzula informacyjna – Załącznik nr 2



Załącznik nr 1

……………….., dnia ……………….r.

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………...

OŚWIADCZENIE

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej, przewidzianej w art. 233 § 1 i § 2 Ustawy

z dnia  6 czerwca  1997  r.  Kodeks  Karny  za  składanie  nieprawdy  lub  zatajenie  prawdy

oświadczam, iż:

- nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

- nie byłam/em  i nie jestem pozbawiona/y władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska

nie jest mi zawieszona ani ograniczona,

- nie leczyłam/em się i nie leczę się psychiatrycznie,

- wypełniam/ nie wypełniam obowiązek alimentacyjny – nie dotyczy,

- posiadam/nie  posiadam  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzystam/nie

korzystam z pełni praw publicznych*, 

- spełniam  warunki  w  zakresie  wykształcenia  określone  art.  78  ust.  1  pkt  1  ustawy  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- posiadam obywatelstwo ………………………………. .

     ……..…………………………………………………….
           podpis osoby składającej oświadczenie

*zakreślić właściwe



Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i ust.  2 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) informuję,
iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Powiatowe  Centrum  Pomocy
Rodzinie w Grójcu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4A, 05-600 Grójec, tel./fax 48 664
28 30, e-mail: pcpr@pcpr.grojec.pl

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo
kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych
za pośrednictwem  adresu  email:  lukasz.kalinowski@cbi24.pl  lub  pisemnie  na  adres
Administratora.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
i wyłonienia  kandydata  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO tj.  przetwarzanie  jest
niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy. Część danych osobowych jest zbierana ze względu na ciążące na administratorze
obowiązki  prawne  wynikające  z  ustawy  z  dnia  13  maja  2016  r.  o  przeciwdziałaniu
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
Pozostałe  dane  osobowe  niewymagające  w/w  podstaw  prawnych  będą  przetwarzane
w celu  bieżącej  rekrutacji  na podstawie  zgody kandydata  wyrażonej  poprzez  wyraźne
działanie  potwierdzające,  polegające  na  zawarciu  tych  danych  w  dokumentach
rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celu  wskazanym  powyżej,  Pana/Pani  dane
osobowe nie będą ujawnione odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów
prawa.

5. Dane  osobowe  kandydata,  który  zostanie  wyłoniony  w  procesie  rekrutacji  będą
przechowywane  przez  okres  wymagany  przepisami  prawa,  zgodnie  z  kategorią
archiwalną. Dane osobowe pozostałych kandydatów podlegają zwrotowi, po zakończeniu
procesu rekrutacyjnego. 

6. W związku z  przetwarzaniem Pana/Pani  danych osobowych posiada  Pan/  Pani  prawo
dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie (jeżeli  podstawą przetwarzania jest
zgoda),  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych  Osobowych  (ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa),  gdy  uzna  Pan/Pani,  że
przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa. 

8. Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolny,  aczkolwiek
niezbędny do podjęcia działań rekrutacyjnych.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej 

....................................................................
 (data i podpis)


