
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  
– REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
referent ds. świadczeń wychowawczych 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Imielnie 
w wymiarze pełnego etatu 

 
1. Wymagania niezbędne: 
1) wykształcenie wyższe, 
2) posiadanie obywatelstwa polskiego, 
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
4) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego             
lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
5) znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności        
z zakresu: 
- ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, 
- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym akty wykonawcze, 
- ustawy o samorządzie gminnym, 
- ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
- ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
6) biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym 
pakietu Windows Office, 
7) nieposzlakowana opinia, 
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku. 
 
2. Wymagania dodatkowe: 
1) preferowany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach 
związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, 
2) posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: wysoka kultura 
osobista, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, punktualność, 
komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, odpowiedzialność, 
obowiązkowość, 
3) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, terminowość, 
4) umiejętność korzystania z przepisów prawa, 
5) umiejętność pracy w zespole. 
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1) przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, 
2) kompletowanie dokumentacji, weryfikacja złożonych wniosków oraz ustalenie 
prawa do świadczeń wychowawczych, 
3) prowadzenie rejestru wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, 
4) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia prawa 
do świadczeń wychowawczych, 
5) sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych, 
6) prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń 
wychowawczych, 



7) wydawanie decyzji o ustaleniu, zwrocie nienależnie pobranych świadczeń 
wychowawczych, prowadzenie egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, 
8) współpraca z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w sprawach 
świadczeń wychowawczych, 
9) sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe, 
10) sporządzanie sprawozdawczości w ramach realizowanych zadań, 
11) prowadzenie obsługi administracyjnej związanej ze sporządzaniem zaświadczeń, 
prowadzeniem korespondencji z innymi instytucjami, 
12) informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych 
problemach, 
13) wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres zadań pracy. 
 
4. Wymagane dokumenty: 
1) CV z dokładnym opisem przebiegu kariery zawodowej, 
2) list motywacyjny, 
3) oryginał kwestionariusza osobowego, 
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe 
(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), 
5) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność             
z oryginałem), 
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie                    
oraz o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
7) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach        
i uprawnieniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem). 
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób  niepełnosprawnych w GOPS w Imielnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 
6%. 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą na adres Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie, ul. Cmentarna 6, 28-313 Imielno lub składać 
osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie,                 
ul. Cmentarna 6, 28-313 Imielno w terminie do 24 marca 2016 roku do godz. 1500       
w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko referenta 
ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Imielnie 
w terminie do 24 marca 2016 roku”. Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Imielnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Rekrutacja na w/w stanowisko będzie przebiegać w dwóch etapach: 
1) Etap I nastąpi w dniu 25 marca 2016 roku i obejmie weryfikację przez komisję 
rekrutacyjną dokumentów aplikacyjnych pod względem wymagań formalnych              
i dopuszczenia do drugiego etapu. 
2) Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania zostaną 
powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego 
przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 
 



Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie internetowej Urzędu Gminy w Imielnie oraz na tablicy informacyjnej            
w siedzibie GOPS w Imielnie, ul. Cmentarna 6. 
 
Dokumenty aplikacyjne, tj. CV z dokładnym opisem przebiegu kariery zawodowej 
oraz list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę                     
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2135)     
oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2014r. poz.1202)”. 
 
 

Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Imielnie 
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