
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do REGULAMINU 

 

KIEROWNIK 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

OGŁASZA NABÓR  

NA WOLNE STANOWISKO PRACY  

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  

 
Stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i dłużników 

alimentacyjnych 

(nazwa stanowiska pracy) 

 

1. Wymagania niezbędne: 

 

    a) wykształcenie minimum średnie; 
    b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw     

publicznych; 
    d) kandydat nie może byd skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ; 
    e) obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego kraju należącego do Unii Europejskiej lub 

osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego spełniająca warunki, o których mowa w 
art. 11 ust 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  

( Dz. U. Nr 223,poz. 1458 z póz. zm.) , tj. osoba nieposiadającą obywatelstwa 
polskiego może zostad zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie 
polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej  
i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów paostwa, jeżeli posiada 
znajomośd języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach  
o służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomośd języka polskiego przez 
osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegającego się o zatrudnienie w służbie 
cywilnej  (Dz. U. Nr 64, poz. 539);  

    f) nieposzlakowana opinia; 
    g) minimum półroczne zatrudnienie w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póżn, 
zm.). 

    h) znajomośd przepisów prawa: ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa 
o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych; 

 

2.Wymagania dodatkowe : 

 
a) znajomośd problematyki prorodzinnej; 
b) umiejętnośd stosowania i interpretacji przepisów prawa; 
c) umiejętnośd redagowania pism i decyzji administracyjnych; 
d) systematycznośd, komunikatywnośd, samodzielnośd, odpowiedzialnośd;      
e) umiejętnośd obsługi urządzeo biurowych, komputera i podstawowych aplikacji; 
f) umiejętnośd pracy w zespole; 
 



 

 

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 

a) Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o ustalenie prawa do świadczeo rodzinnych i 
alimentacyjnych; 

b) Prowadzenie postępowao w zakresie przyznania świadczeo rodzinnych i alimentacyjnych; 
c) windykacja nienależnie pobranych świadczeo a także zobowiązao dłużników 

alimentacyjnych; 
c) Podejmowanie działao wobec dłużników alimentacyjnych;  
d) sporządzanie projektów decyzji administracyjnych; 
e) Przygotowywanie list wypłat świadczeo rodzinnych i alimentacyjnych; 
f) Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu świadczeo rodzinnych i alimentacyjnych; 
g) Obsługa programu informatycznego TT Alimenty i TT Świadczenia rodzinne. 
4. Wymagane dokumenty : 

a) życiorys (CV); 
b) list motywacyjny; 
c)  kwestionariusz osobowy; 
d) kopie dokumentów poświadczających staż pracy; 
e) kopie dokumentów  poświadczających wykształcenie; 
f) oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych; 
g) oświadczenie, że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ; 
h) oświadczenie o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj.  Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. );   
i) kopia dokumentu potwierdzający znajomośd języka polskiego, o którym mowa w 
przepisach o służbie cywilnej – w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa 
polskiego; 

i) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 
 

 
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składad osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 
lub pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie ul. Partyzantów 3, z dopiskiem: „dotyczy naboru 
na stanowisko ds. świadczeo alimentacyjnych, rodzinnych i dłużników alimentacyjnych”  w terminie do dnia  
7  marca 2011 r. do godz. 16.00. Aplikacje, które wpłyną po tym  terminie nie będą rozpatrywane. 
 Dokumenty powinny byd opatrzone  własnoręcznym i czytelnym podpisem. 
 
Po upływie ww. terminu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  poinformuje osoby spełniające wymagania 
formalne o terminie oraz sposobie dalszej rekrutacji. 
 
 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy, przy ul. Partyzantów 3 w Leoncinie. 
 

 

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  

                                                                                                      /-/ Angelika Sosińska 


