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Or. 1118/1/08 
 
 
 
 
 

O G Ł O S Z E N I E 
 

Starosta Rybnicki ogłasza nabór kandydatów  
na stanowisko:  

Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Czerwionce-Leszczynach  

w wymiarze 1 etatu 
 
Wymagania niezbędne: 
1. wykształcenie wyższe, na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, 

nauki o rodzinie lub innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, 
pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami 
podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji, 

2. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, 
3. co najmniej 3-letni staż pracy w placówce lub w placówce wsparcia rodzinnego,  
4. co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,   
5. znajomość następujących aktów prawnych:  
− Ustawa o pomocy społecznej,  
− Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 19.10.2007 r. w sprawie 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
− Rozporządzenie Ministra  Polityki Społecznej z dn. 23.12.2004 r. w sprawie udzielenia 

pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, 
− Kodeks postępowania administracyjnego,  
− Ustawa o finansach publicznych, 
− Prawo zamówień publicznych,  
− Ustawa o pracownikach samorządowych 

oraz aktów wykonawczych do ww. aktów prawnych, 
6. posiadanie obywatelstwa polskiego, 
7. posiadanie pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych, 
8. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku, 
9. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, 
10. posiadanie nieposzlakowanej opinii, 
 
 
Wymagania dodatkowe: 
1. umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, jak internet, publikatory prawne,  
2. samodzielność i umiejętność  postępowania w kontaktach ze stronami,  
3. komunikatywność w tym łatwość przekazywania informacji, 
4. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, 
5. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, 
6. doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim,  
 



 
Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku: 
1. Kierowanie Powiatową Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą, 
2. Sprawowanie pieczy nad prawidłowym wykonywaniem zadań z zakresu opieki 

społecznej, w tym głównie zaspokajaniem potrzeb całodobowej opieki, wychowania i 
kształcenia dzieci, 

3. Dokonywanie czynności pracodawcy wobec pracowników PPOW, 
4. Nadzór nad gospodarowaniem finansami jednostki, 
5. Terminowość wykonywanych czynności, 
6. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej, 
7. Przestrzeganie przepisów prawa wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz przepisów bhp i p-poż.  
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia : 
1. list motywacyjny, 
2. życiorys- curriculum vitae, 
3. kserokopie dotychczasowych świadectw pracy, 
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,  
6. kserokopia nowego dowodu osobistego,  
7. referencje, 
8. kwestionariusz osobowy, dostępny na www.bip.starostwo.rybnik.pl lub w siedzibie 

urzędu pok. 208 lub 210.  
9. oświadczenie kandydata o znajomości następujących aktów prawnych: Ustawa o pomocy 

społecznej, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dn. 19.10.2007 r., w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
Rozporządzenie Ministra  Polityki Społecznej z dn. 23.12.2004 r. w sprawie udzielenia 
pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, Kodeks 
postępowania administracyjnego, Ustawa o finansach publicznych, Prawo zamówień 
publicznych, Ustawa o pracownikach samorządowych, oraz aktów wykonawczych do 
ww. aktów prawnych 

10. oświadczenie kandydata o tym, iż nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo 
umyślne, 

11. oświadczenie kandydata o tym, iż posiada pełną  zdolność  do czynności prawnych oraz 
korzysta z pełni praw publicznych, 

12. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,  
13. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, 
14. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie  

na oferowanym stanowisku, 
15. oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie, 
16. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

do celów rekrutacji, 
17. oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji  

w BIP danych osobowych. 
Dokumenty wymienione w pkt 3-6  powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
własnoręcznym podpisem.  
 
 
 
 
 



Termin i miejsce składania dokumentów: 
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  
„Kandydat na stanowisko Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Czerwionce-Leszczynach ” należy składać w  terminie do  14 kwietnia 2008 roku do 
godz. 09.30 °°, pod adresem: Starostwo Powiatowe w  Rybniku, Wydział Organizacyjny, 
ul. 3 Maja 31,  44-200 Rybnik, pok. 208 lub 210.  
 
Stawka wynagrodzenia zasadniczego: 
Wynagrodzenie zostanie przyznane  zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Rady Ministrów    
z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U.               
z 2005 r., Nr 146, poz. 1222 z  późn. zm /  
 
Inne informacje: 
1. Nawiązanie stosunku pracy nastąpi na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1990 r. 

o pracownikach samorządowych / j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./  
2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą 

rozpatrywane. 
3. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru 

będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń  
w Starostwie Powiatowym w Rybniku- zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku 
 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr142, poz. 1593 z póź. zm.). Lista 
kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o  wynikach naboru 
zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego. 

4. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada 
pracodawcy 

1) Aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo 
popełnione umyślnie,  

2) Zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do 
wykonywania pracy na stanowisku na które został przeprowadzony nabór (skierowanie 
wystawia pracodawca), 

4. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, 
zostaną dołączone do jego akt osobowych. 

5. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do drugiego 
etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją 
kancelaryjną, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. 

6. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane na pisemny wniosek 
zainteresowanego bądź odbierane przez nich osobiście. 

7. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Rybniku  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej                         
( www.bip.starostwo.rybnik.pl ) w terminie 14 dni  od dnia zatrudnienia wybranego 
kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło 
do zatrudnienia żadnego kandydata.  

 
 
 
 


