
Ogłoszenie nr 2/2018 

 z dnia 20 sierpnia 2018 r. 

 
Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza nabór 

na wolne stanowisko ds. zamówień publicznych w Dziale Organizacji i Planowania 

 w Zespole Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu 
 

 

 

1. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru  

    winien spełniać:  

1) obywatelstwo polskie,  

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

4) nieposzlakowana opinia,  

5) wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku związanym 

z udzielaniem zamówień publicznych. 

  

2. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:  

1) znajomość przepisów z zakresu:  

a)  Prawa zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do ustawy, 

b)  Kodeksu cywilnego, 

2) staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań z zakresu 

zamówień publicznych, 

3) ukończone studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu zamówień publicznych, 

4) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych, 

5) umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania 

narzędziowego Microsoft Office (Word, Excel).  

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem naboru:  

1) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez ZOOiW 

oraz w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych przez obsługiwane jednostki, 

w szczególności: 

 analizę planowanych wydatków celem ustalenia właściwego trybu udzielania 

zamówień publicznych, 

 przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania zamówień publicznych, 

w tym ogłoszeń i SIWZ, 

 uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, 

 sporządzanie na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, sprawozdań 

z udzielonych zamówień publicznych, 

 prowadzenie rejestru  udzielonych zamówień publicznych, 

2) wypełnianie zadań inspektora ochrony danych osobowych w przedszkolach 

obsługiwanych przez ZOOiW, w szczególności: 

 informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, 

którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach, jakie na nich spoczywają, 

 monitorowanie przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników 

uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty, 

 udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz 

monitorowanie jej wykonania; 

 współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, 



 pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, 

 pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich 

sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. 

 

4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru:  

1) miejsce pracy: Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu,  

2) obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godziny na dobę i 40 godzin na tydzień 

w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym,  

3) zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny 

nieprzekraczający trzech  miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności 

i doświadczenia zawodowego pracownika,  

4) jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, 

zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem; 

na umotywowany wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, Dyrektor 

Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu może zwolnić 

wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, 

z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.  

 

5.  Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:  

1) życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy 

kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki 

z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,  

2) list motywacyjny, 

3) kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:  

a) wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły),  

b) staż pracy (np. świadectwo pracy),  

c) posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, zaświadczenia itp.),  

4) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany 

będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy 

Rejestr Karny),  

5) oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,  

6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności objętych 

zakresem zadań stanowiska pracy w siedzibie i poza siedzibą Zespołu Obsługi 

Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu.  

Załączone: życiorys i list motywacyjny powinny być opatrzone następującą klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na: 

1) przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, 

2) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach mojej pracy i nauki w celu 

   potwierdzenia  spełniania warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii dla potrzeb procesu  

   naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych w Dziale Organizacji i Planowania w Zespole Obsługi  

   Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

   21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).” 

Dokumenty wymienione w pkt 3 lit. b oraz c wymagane są fakultatywnie.  

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia udostępnia się druk obejmujący wszystkie wymagane 

oświadczenia.  

Komisja powołana do zaopiniowania kandydatów na stanowisko ds. zamówień publicznych 

w Dziale Organizacji i Planowania w Zespole Obsługi Oświaty i Wychowania 

w Kędzierzynie-Koźlu uprawniona będzie do ewentualnego żądania dostarczenia brakujących 

lub uzupełnienia dokumentów złożonych w ofercie pracy w trakcie trwania procesu naboru.  



6.  Przebieg postępowania w sprawie naboru:  

Etap pierwszy:  

1) ofertę pracy, zawierającą wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem „Oferta pracy – stanowisko ds. zamówień publicznych w Dziale 

Organizacji i Planowania w Zespole Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-

Koźlu” osobiście w siedzibie Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania 

w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mikołaja Reja 2A, w sekretariacie (pokój 218)  

w godz. 8.00 - 15.00 lub pocztą w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.; 

oferty pracy, które wpłyną do Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania 

w Kędzierzynie-Koźlu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,  

2) postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1260)  

3) komisja powołana przez dyrektora do zaopiniowania kandydatów, zwana dalej 

Komisją, na podstawie złożonych ofert dokona oceny spełniania przez kandydatów 

niezbędnych wymagań, 

4) po upływie terminu do złożenia ofert pracy na stronie podmiotowej Zespołu Obsługi 

Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu w  Biuletynie Informacji Publicznej 

(www.bip.zooiwkk.pl)  w zakładce „praca w ZOOiW KK” upowszechniona zostanie 

informacja o terminie rozmów kwalifikacyjnych, 

Etap drugi:  

5) z każdym z kandydatów spełniającym niezbędne wymagania, Komisja przeprowadzi 

rozmowy kwalifikacyjne, obejmujące sprawdzian umiejętności, w terminie 

i godzinach podanych w informacji opublikowanej w  Biuletynie Informacji 

Publicznej,  

6) w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja wskaże nie więcej niż 5 kandydatów 

spełniających w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze,  

7) Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu dokona 

wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzygnie 

o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.  

Informacji o przebiegu postępowania udziela pracownik sekretariatu tel. 77 406-03-40 

wew. 101. 

7.  Informacja o wyniku naboru:  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na:  

1) stronie podmiotowej Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu 

w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.zooiwkk.pl)  

2) tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania 

w Kędzierzynie-Koźlu  ul. Mikołaja Reja 2a II piętro.  

8.  Inne informacje: 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Obsługi Oświaty i Wychowania 

w Kędzierzynie-Koźlu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 

 

9. Klauzula informacyjna 

W związku 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), informujemy, że: 



1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Obsługi Oświaty 

i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Reja 2A, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, 

reprezentowany przez Dyrektora. 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zespole Obsługi 

Oświaty i Wychowania: iod@zooiwkk.pl lub listownie na adres siedziby 

Administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu  przeprowadzenia naboru na wolne 

stanowisko ds. zamówień publicznych w Dziale Organizacji i Planowania w Zespole 

Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks Pracy, w związku z art. 6 ust. 1 i 3 oraz art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych.  

4) Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane żadnym nieuprawnionym odbiorcom. 

Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do 

przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy 

publiczne.  

5) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.  

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

przetwarzania określonego w pkt. 3, a w przypadku wybranego kandydata przez okres 

wskazany w Rozporządzeniu 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. 

7) Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b) prawo do sprostowania / poprawienia danych osobowych, 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d) prawo do usunięcia danych osobowych, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

8) Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy prawa.   

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie 

danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy.  

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

 

 

 

Dyrektor 

 Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania 

                             w Kędzierzynie-Koźlu 

                        Ewa Krahl (-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iod@zooiwkk.pl


 
Załącznik do ogłoszenia o naborze  

na stanowisko ds. zamówień publicznych 

w Dziale Organizacji i Planowania 

w Zespole Obsługi Oświaty i Wychowania 

w  Kędzierzynie-Koźlu 

 

 

……………………………… 

(miejscowość, data) 

………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

………………………………… 

(adres zamieszkania) 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż: 

1) jestem obywatelem polskim, 

2) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

publicznych, 

3) nie byłem skazany / nie byłam skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, 

4) cieszę się nieposzlakowaną opinią, 

5) mój stan zdrowia pozwala na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań 

stanowiska pracy w siedzibie i poza siedzibą Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania, 

6) akceptuję warunki zatrudnienia ustalone w niniejszym ogłoszeniu o naborze. 

 

 

 

……………………………… 

(podpis) 

 


