
 

Projekt pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy i miasta Nisko” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-060/21  w ramach RPO WP na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna Działanie nr 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.  

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 

NA WOLNE  STANOWISKO PRACY (POMCNICZE I OBSŁUGI)                       

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NISKU 
 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nisku ogłasza nabór na  wolne  stanowisko 

pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku.  

 

I. Stanowisko pracy: 

KONSULTANT (ds. sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego  i wspomagającego.) 

 

   Nazwa i adres jednostki: 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NISKU 

UL. FRYDERYKA CHOPINA 31 , 37-400 NISKO 

 

Komórka organizacyjna: 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO, REHABILITACYJNEGO               

I WSPOMAGAJĄCEGO. 

 

II. Niezbędne wymagania od kandydata: 

1. Obywatelstwo polskie.                                          

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

3.Wykształcenie wyższe ( preferowane techniczne, w zakresie fizjoterapii, w przypadku braku 

kandydatów inne).                                                                                                                                                                                                                                                         

4.Posiadanie minimum 3 letniego stażu pracy.                                                    

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku .  

III. Dodatkowe wymagania od kandydata: 

1.Ogólna znajomość obsługi sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. 

2.Umiejętność skutecznej komunikacji.                                                                                     

3.Dobra organizacja pracy własnej.                                                                                                                                        

IV. Zadania wykonywane na stanowisku:  
1.Przyjmowanie wniosków o wypożyczenie sprzętu wraz z pisemnym wskazaniem lekarza 

prowadzącego  lub rehabilitanta. 

2.Przygotowanie umów cywilnoprawnych  zawieranych z osobami wypożyczającymi. 

3.Wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego  i wspomagającego. 

4.Prowadzenie dokumentacji wypożyczalni, odpowiednie jej przechowywanie                                     

i zabezpieczanie. 

5.Obsługa komputera wraz z oprogramowaniem biurowym oraz oprogramowaniem                       

do zarządzania wypożyczalnią.  

6.Obsługa aparatu fotograficznego cyfrowego celem rejestracji stanu sprzętu przed                     

i po wydaniu. 

7.Pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego                                     

i wspomagającego;                                                                                                              

8.Udzielanie porad i instruktażu osobom wypożyczającym odnośnie właściwego użytkowania 

sprzętu  pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, nauka korzystania ze sprzętu. 
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9.Konserwacja i dokonywanie drobnych napraw sprzętu  pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego                      

i wspomagającego udostępnianego osobom wypożyczającym;                                                                                                              

10.Prowadzenie transportu sprzętu wypożyczanego do miejsca zamieszkania 

wypożyczającego oraz transportu  z miejsca zamieszkania do wypożyczalni  - realizowanego 

przez firmę zewnętrzną, w tym osobiste uczestniczenie w transporcie sprzętu;  

11.Kontrolowanie właściwej  instalacji sprzętu  przez pracowników firmy zewnętrznej,                   

w miejscu zamieszkania wypożyczającego.  

12.Odbiór sprzętu oraz sprawdzanie jego stanu technicznego. 

13.Nadzorowanie pomieszczeń wypożyczalni, dbanie o ład i porządek w pomieszczeniach. 

 

V. Warunki pracy na stanowisku: 

1.Miejsce pracy:                                                                                                                   

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. 

  ul. Fryderyka Chopina 31,  37-400  Nisko.                                                

2.Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu 

pracy,  w godzinach 10.00-18.00                                                                                                                                     

3.Planowany okres zatrudnienia:  lipiec 2022r. - do czerwiec 2023r. okres realizacji projektu.  

4.Praca w siedzibie wypożyczalni oraz w terenie.                                   

                                                         

VI.  Wymagane dokumenty: 

1. CV zawierające wyłącznie dane o których mowa w art. 22¹§1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1320 ze zm.) ze wskazaniem: 

- imienia  (imion) i nazwiska,  

- daty urodzenia, 

- danych kontaktowych ( np. numeru telefonu, adresu do korespondencji),  

- wykształcenia, 

- kwalifikacji zawodowych, 

- przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,   

2.Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego.  

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie 3 letniego stażu pracy. 

4.Pisemne oświadczenia o : 

1) posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

2) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 

3)  braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku Konsultanta (ds. sprzętu 

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego  i wspomagającego.) w wypożyczalni sprzętu; 

 

5.Dokumenty w zakresie ochrony danych osobowych - stanowiące załącznik do ogłoszenia. 

 

CV oraz wszelkie składane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym 

podpisem kandydata. 

  

 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów : 

 

1.Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nisku w sekretariacie (I piętro budynku) lub pocztą na adres: Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nisku ul. Fryderyka Chopina 31, 37-400 Nisko, w zamkniętej kopercie 
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z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy Konsultanta w  Wypożyczalni Sprzętu”   

w terminie do dnia 22 lipca 2022r.,  do godziny 15.30. 
2.Oferty, które wpłyną do Ośrodka  po tym terminie nie będą rozpatrywane tj. dokumenty 

które doręczone zostaną osobiście nie będą przyjmowane, a aplikacje które wpłyną drogą 

pocztową zostaną zniszczone bez otwierania kopert. 

W przypadku wysłania oferty pocztą, decyduje data i godzina wpływu do Ośrodka,  nie data 

nadania przesyłki. 

3. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych 

dokumentów. 

4. Do wymaganych dokumentów należy dołączyć podpisaną Informację Administratora 

Danych stanowiącą załącznik do ogłoszenia, a także zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych - wyłącznie w przypadku dobrowolnego przekazania innych danych niż 

wskazane  w ogłoszeniu o naborze. 

 

VIII. Inne niezbędne informacje: 

 

1.Kandydaci spełniający wymagania wskazane w ogłoszeniu, dopuszczeni do drugiego etapu 

konkursu - rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną  o tym fakcie powiadomieni telefonicznie,               

w przypadku nie podania  nr telefonu  - pisemnie, lub w inny sposób poprzez  dane                                    

do kontaktu wskazane przez  kandydata w CV ,  wraz  z podaniem terminu rozmowy.  

Kandydaci  nie  zakwalifikowani  do  drugiego  etapu  konkursu  zostają  o  tym fakcie 

powiadomieni telefonicznie, w przypadku nie podania nr telefonu - pisemnie, lub w inny 

sposób poprzez  dane do kontaktu wskazane przez kandydata w CV. 

 2.Informacja o zakończeniu procedury rekrutacyjnej będzie umieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej pod adresem  http://jo.nisko.bip.gmina.pl/index.php?id=696 , na stronie 

internetowej Ośrodka pod adresem www.nisko.naszops.pl   oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nisku  przy  ul. Fryderyka Chopina 31  37-400 Nisko. 

3.Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w drodze konkursu,                           

i z którym zostanie zawarta umowa o pracę  dołącza się  do jego akt osobowych. 

4. Oferty osób którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie, zostaną komisyjnie 

zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procedury konkursowej.                  

5. Pozostała dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest przechowywana i archiwizowana 

w sposób i terminie określonym 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 . 

6.Informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr telefonu : (15) 8412 334. 

 
Nisko, dnia  13 lipca 2022 roku 

 

 

 

 

http://jo.nisko.bip.gmina.pl/index.php?id=696
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku 

Ul. Fryderyka Chopina 31  37-400 Nisko 

 
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH 

 

Na podstawia art. 13 ust. 1-2 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) 

(Dziennik urzędowy Unii Europejskiej  4.5.2016, L. 119/1) informuję, że: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku 

ul. Fryderyka Chopina 31, 37-400 Nisku, tel. 15 8 412 334, NIP: 865-20-63309 reprezentowany przez 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku Panią Elżbietę Tłusta. 

2.Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Grzegorz Ruchaj, z którym można się 
skontaktować za pośrednictwem: e – mail administratorbi@ops-nisko.pl, telefon; 15 8412 334. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu: 
 

przeprowadzenia obecnego naboru na stanowisko Konsultanta (ds. sprzętu 

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego  i wspomagającego)  w Ośrodku Pomocy społecznej 

w Nisku, w którym bierze Pan/Pani udział.  
 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest: 

1) art. 6 ust. 1 lit b) i c) Rozporządzenia 2016/679: 

-przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy 

-przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, o którym mowa w punkcie 2); 

2) obowiązek prawny przetwarzania danych wynika z:  

-Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy w szczególności art. 22
1
§1 pkt. 1 - 6 i § 2 

(t. j. Dz. U z dnia 30 lipca 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.),  

-Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych w szczególności art.6 

ust.1  tej ustawy (t. j. Dz. U z dnia 11 lipca 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.). 

3) Podanie przez Pana/Panią innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa 

będzie potraktowane, jako zgoda na przetwarzanie tych danych, a wyrażenie tej zgody będzie 

następowało poprzez złożenie oświadczenia o zgodzie na ich przetwarzanie stanowiącej 

załącznik do dokumentacji naboru. Wówczas to, podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani 

danych będzie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia 2016/679, a w przypadku danych 

szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit a) Rozporządzenia 2016/679 oraz przepisy ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy w szczególności art. 22
1a  

§1 i art. 22
1b 

§1 (t. j. Dz. U 

z dnia 30 lipca 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.),  

 Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można 

odwołać w dowolnym momencie.  

5. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom i organom 

wyłącznie na, podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

Dane mogą zostać ujawnione również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w zakresie realizacji różnych usług, z którymi 

Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowy o ich świadczenie. Z aktualną listą podmiotów 

przetwarzających można zapoznać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w siedzibie 

Administratora danych.  

mailto:e%20�%20mail%20administratorbi@ops-nisko.pl


 

Projekt pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy i miasta Nisko” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-060/21  w ramach RPO WP na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna Działanie nr 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.  

 

6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez: 

a) dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w drodze konkursu,                           

i z którym zostanie zawarta umowa o pracę  dołącza się  do jego akt osobowych; 

b) oferty osób którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie, zostaną komisyjnie 

zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procedury konkursowej;                               

c) pozostała dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest przechowywana i archiwizowana 

w sposób i terminie określonym 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 . (nr kategorii 

archiwalnej 210 - zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy ) kategoria archiwalna B-5. 

Po wskazanym okresie przechowywania zgodnie z symbolem B –oznaczającym    kategorię 

archiwalną dokumentacji o  czasowym  znaczeniu  praktycznym, przy czym liczby 

odpowiadają minimalnemu okresowi  przechowywania tej dokumentacji,  liczonemu w 

pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty 

zakończenia sprawy - dokumentacja będzie podlegała zniszczeniu.  

8.Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora danych: dostępu do swoich danych 

osobowych ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo                    

do sprzeciwu na przetwarzanie, przenoszenia danych, jeżeli to wynika z przesłanek 

określonych z RODO.  

Z pełną listą uprawnień i przesłankami może się Pan/Pani zapoznać u Administratora 

danych, dostępną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku w Sekretariacie (I piętro)                    

lub umieszoną na tablicy ogłoszeń Ośrodka i stronie internetowej; 

http://www.nisko.naszops.pl/ochrona-danych-osobowych. 

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez złożenie pisemnego lub 

elektronicznego wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustnego, skierowanego 

do Administratora danych ul. Fryderyka Chopina 31, 37-400 Nisko, tel. 15 8412334,                         

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl. 

 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pana/Pani zgody ma 

Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01, tel. 606-

950-000 gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszyłoby przepisy 

ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

            11. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest obowiązkiem wynikających                         

z przepisów prawa wskazanych wyżej i jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu 

naboru. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne. 

 Konsekwencją nie podania danych wynikających z przepisów prawa może być nie 

spełnienie wymagań określonych w treści ogłoszenia o naborze.  

 12. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane procesowi zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji w tym profilowaniu.  

 

 

   
                                                                    ……………………….……………………………../…………….. 

                                                      Podpis   osoby zapoznającej się z informacją                       data 
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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku 

 Ul. Fryderyka Chopina 31 37-400 Nisko 
 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez osoby fizyczne dla potrzeb 

realizacji zadań i działań w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku. 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) ROZPORZĄDZENIE 

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) (Dziennik urzędowy Unii Europejskiej  4.5.2016, L. 

119/1) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy w szczególności art. 22
1a  

§1 i art. 22
1b 

§1 (t. j. Dz. U z dnia 30 lipca 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.),  

 

Wyrażam jednoznaczną, dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w zakresie podanych danych dobrowolnie do celu przeprowadzenia 

obecnego naboru na stanowisko Konsultanta (ds. sprzętu pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego  i wspomagającego) , w którym biorę udział  - przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nisku ul. Ul. Fryderyka Chopina 31  37-400 Nisko, który jest Administratorem 

Pana/Pani danych osobowych. 

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może Pan/Pani 

zrealizować poprzez złożenie pisemnego lub elektronicznego wniosku, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach ustnego, skierowanego do Administratora danych                      

Ul. Fryderyka Chopina 31, 37-400 Nisko, tel. 15 8412334, e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl. 

 

W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych przysługuje Panu/Pani prawo 

do usunięcia danych jeżeli, zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 lit. a) 

– f) rozporządzenia 2016/679 chyba, że dalsze ich przetwarzanie niezbędne jest                            

do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania tych danych 

osobowych na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku lub  do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym, lub do celów archiwalnych w interesie publicznym, lub do ustalenia                               

i dochodzenia roszczeń.  
 

 

 

…………………...………………/………………………… 

 
(Czytelny podpis i data osoby wyrażającej zgodę          data 

                                                                                                                     na przetwarzanie danych osobowych) 
 

 

 

 


