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OGŁOSZENIE O NABORZE 

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY  

WŁOCHY M.ST. WARSZAWY 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi – opiekuna,  

 W DZIENNYM DOMU POMOCY 

 

I. Stanowisko objęte naborem – opiekun w Dziennym Domu Pomocy w 

Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, adres:                

ul.  Robotnicza 15, Warszawa. 

 

II. Główny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  

1) udzielanie pensjonariuszom pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji 

życiowych oraz bieżących sprawach życia codziennego dostosowanej do ich 

indywidualnych potrzeb (podstawowe usługi opiekuńcze), w tym pomoc                     

w kontaktach z placówkami służby zdrowia  i urzędami;  

2) udzielanie niezbędnej pomocy osobom, u których występują zmiany zachowań 

z powodu niepełnosprawności;   

3) udzielanie niezbędnej pomocy w zakresie zachowania higieny osobistej; 

4) udzielanie pomocy pensjonariuszom w nabywaniu umiejętności w zakresie 

organizowania czasu wolnego poza pobytem placówce, w tym: zachęcanie                    

i pomoc w korzystaniu z ofert o charakterze edukacyjnym, kulturalnym itp. 

5) pomoc w organizacji imprez okolicznościowych, kulturalnych, rekreacyjnych                   

(w tym przygotowywanie poczęstunków dla zaproszonych gości i 

pensjonariuszy DDP i wykonywanie innych czynności związanych z 

przygotowaniem imprez i w ich trakcie);  

6) udział w terapii zajęciowej w formie zajęć kółka kulinarnego: wydawanie 

sprzętu kuchennego do użytku podczas zajęć, pomoc w wydawaniu 

przygotowanych potraw, mycie używanych sprzętów kuchennych  po terapii              

w zmywarko–wyparzarce;  

7) udział w terapii zajęciowej w formie zajęć kółka ogrodniczego: przygotowanie 

narzędzi niezbędnych do pracy w ogródku i po użyciu umieszczanie ich w 

miejscu przechowywania;   



8) uczestnictwo w wyjazdach krajoznawczych i rekreacyjnych oraz innych 

formach pomocy realizowanych na rzecz pensjonariuszy; 

9) wydawanie śniadań i obiadów pensjonariuszom DDP; 

10) kwitowanie odbioru dostarczanych do DDP posiłków;    

11) przygotowywanie naczyń do mycia w zmywarko-wyparzarce poprzez 

usunięcie z nich wszystkich stałych zanieczyszczeń;    

12) obsługa zmywarko-wyparzarki i innych urządzeń związanych z wykonywaniem 

obowiązków powierzonych na stanowisku pracy;  

13) zmywanie stolików po śniadaniu i obiedzie; 

14) zamiatanie kuchni i  sal wielofunkcyjnych po posiłkach;   

15) utrzymywanie porządku w szafkach kuchennych, w szafach ubraniowych, 

regałach, z wyjątkiem miejsc na materiały na terapię zajęciową;  

16) pranie narzut, obrusów, fartuchów; 

17) prasowanie obrusów, fartuchów;  

18) odśnieżanie i usuwanie lodu ze schodów przy drzwiach wejściowych; 

19) otwieranie i zamykanie placówki w sytuacjach wyjątkowych;   

20) wykonywanie prac w ogródku: utrzymywanie w czystości stołów i ławek 

ogrodowych, usuwanie liści, owoców, śmieci z trawników oraz z chodników na 

terenie posesji DDP;  

21) sprzątanie pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy (parter, piwnica, toaleta i I 

piętro, klatka schodowa) w tym : 

a) mycie podłóg  w pomieszczeniach oraz schodów zewnętrznych, 

b) wycieranie kurzu z mebli stanowiących wyposażenie placówki oraz 

parapetów, 

c) utrzymywanie w czystości blatów kuchennych, czajników elektrycznych, 

lodówki, kuchenki mikrofalowej, 

d) mycie zlewozmywaka i kuchni gazowej w pomieszczeniu kuchennym, 

e) utrzymywanie w czystości gąbek, ściereczek kuchennych i ich wymiana w 

zależności od potrzeb, 

f) sprzątanie i mycie sanitariatów wraz z urządzeniami, wyposażeniem  i 

glazurą,                             

g) uzupełnianie mydła w płynie do rąk w sanitariatach oraz kuchni w 

zależności od potrzeb, 



h) uzupełnianie ręczników papierowych w sanitariatach i kuchni w zależności 

od potrzeb, 

i) uzupełnianie papieru toaletowego w sanitariatach w zależności od potrzeb, 

j) opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków, 

k) mycie, czyszczenie kaloryferów, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 

placówki, przewodów, wyłączników, 

l) mycie okien, ram okiennych, parapetów i rolet zewnętrznych w zależności 

od potrzeb,  

m) utrzymywanie w czystości wykładzin dywanowych (odkurzanie, usuwanie 

plam itp.), 

n) wycieranie na sucho sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, 

o) mycie zabrudzonych ścian. 

 

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:   

1) wymiar czasu pracy: 1 etat, tj. 40 godzin tygodniowo; 

2) stanowisko: opiekun; 

3) miejsce: praca w budynku Dziennego Domu Pomocy Ośrodka  Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul.  Robotniczej 15  w Warszawie;  

4) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. 

 

IV. Wymagania niezbędne:  wykształcenie średnie. 

 

V. Wymagania dodatkowe:  

1) profil wykształcenia pożądanego: medyczne; 

2) doświadczenie zawodowe: 1 rok. 

 

VI. Kompetencje: efektywność działania, komunikatywność, sumienność, odporność 

na stres, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, cierpliwość, empatia, 

staranność,  obowiązkowość.  

 

VII. Wymagane dokumenty: 

1) podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej; 

2) list motywacyjny;  



3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, dodatkowe 

uprawnienia, kwalifikacje; 

4) kopia świadectw pracy dokumentujących ewentualny dotychczasowy staż 

pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w 

przypadku pozostawania w stosunku pracy lub zaświadczenie potwierdzające 

wpis do ewidencji działalności gospodarczej; 

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w ofercie pracy na potrzeby naboru o treści określonej w załączeniu do 

niniejszego ogłoszenia. 

 

 

 

Oferty w postaci kompletu dokumentów określonych w pkt VII niniejszego Ogłoszenia 

należy składać w terminie do dnia 19.11.2021 r. w zamkniętych kopertach z 

dopiskiem na kopercie: „Opiekun w Dziennym Domu Pomocy” w siedzibie 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy pod adresem:                      

ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa, pok. Nr 13 lub za pośrednictwem poczty z 

zastrzeżeniem, że dokumenty uważa się za dostarczone  w terminie, jeżeli wpłynęły 

na w/w adres w terminie do dnia 19.11.2021 r. 

Oferty odrzucone, zostaną zniszczone. 

Informacja o wynikach naboru  umieszczona zostanie  na stronie internetowej 

Ośrodka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W CELU WZIĘCIA UDZIAŁU W NABORZE 

 

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 

tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w celu wzięcia 

udziału w rekrutacji na stanowisko: opiekuna w Dziennym Domu Pomocy. 

 

Zostałem/łam poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie 

poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: 

iod@opswlochy.waw.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed 

jej wycofaniem. 

Oświadczam że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych w związku z rekrutacją. 

 

 
 
 
 

…..……………………….. 
data i podpis kandydata 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w związku z naborem 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Włochy  

m.st. Warszawy, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, za pomocą adresu email: iod@opswlochy.waw.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa – art. 221 Kodeksu Pracy oraz udzielonej zgody                   

w przypadku podania danych wykraczających poza zakres art. 221 Kodeksu 

Pracy.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udział w rekrutacji, na 

podstawie  o którem mowa w ust. 3. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 4 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane 

osobowe dla których Administratorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.   

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 

miesiące. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują 

Pani/Panu następujące uprawnienia:  

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5) prawo do przenoszenia danych; 

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
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8. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału  

w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Włochy m.st. Warszawy. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w 

Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 

między stronami umowa. 

13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


