
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

W GAWORZYCACH 

ul. Okrężna 85 

59-180 Gaworzyce 
 

OGŁASZA NABÓR NA  STANOWISKO 

OPIEKUN OSÓB STARSZYCH  
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach  

poszukuje osób chętnych do podjęcia współpracy na umowę zlecenie do świadczenia usług 

opiekuńczych u mieszkańców z terenu gminy Gaworzyce  objętych usługami opiekuńczymi 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku 

1. Wymagania niezbędne:  

 obywatelstwo polskie,  

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,  

 dyspozycyjność,  

 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.  

2. Wymagania dodatkowe:  

 empatia, sumienność, rzetelność, samodzielność, dyskrecja, umiejętność skutecznego 

komunikowania się,  

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna,  

 wysoka kultura osobista,  

 nieposzlakowana opinia,  

 umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego,  

 mile widziane doświadczenie w zatrudnieniu na podobnym stanowisku lub kurs opiekuna 

osoby starszej, niepełnosprawnej. 

3. Zakres obowiązków:  

Usługi opiekuńcze mogą obejmować: 

 Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych tj. pomoc 

w dokonywaniu zakupów i dostarczanie ich podopiecznemu, dostarczanie lub 

przygotowywanie posiłków, w przypadku ograniczonej sprawności podopiecznego 

nakarmienie i podanie napoju, pomoc w uiszczaniu opłat i należności.  

 Czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej podopiecznego tj. toaleta całego 

ciała, pielęgnacja jamy ustnej, pielęgnacja rąk i stóp, pielęgnacja włosów, pomoc przy 

załatwianiu potrzeb fizjologicznych a w razie potrzeby zabezpieczenie 

w pieluchomajtki, toaleta po każdorazowym zabrudzeniu, przebieranie w czystą odzież, 

przesłanie łóżka, zmiana pościeli i układanie chorego w łóżku, zapobieganie odleżynom. 

 Czynności związane z utrzymaniem higieny otoczenia: wietrzenie pomieszczeń, 

wycieranie kurzu, mycie podłóg, odkurzanie dywanów, mycie naczyń utrzymanie czystości 

w łazience i wc, pranie pościeli lub odzieży. 

 Opiekę i pielęgnację zgodnie z zaleceniami lekarza: w tym zaopatrzenie ran, odleżyn i 

odparzeń, doustne podawanie leków zalecanych przez lekarza oraz kontrolowanie 

prawidłowości ich przyjmowania, realizacja recept lekarskich, pomiar cukru, podanie 

insuliny lub inne.  

 Zapewnienie kontaktu z otoczeniem: w przypadku osób mieszkających samotnie 

utrzymanie kontaktu z lekarzem, znajomymi, wychodzenie z podopiecznym na spacery, 

zapewnienie kontaktu lub pośredniczenie w kontaktach z instytucjami.  



4. Informacje o warunkach zatrudnienia  

 zatrudnienie: na podstawie umowy zlecenia  

 miejsce wykonywania pracy:  teren Gminy Gaworzyce  

 zakres usług: ilość dni w tygodniu świadczonych usług oraz zakres zleconych czynności, 

zależeć będzie od indywidualnych potrzeb podopiecznego. Liczba godzin pracy od 1 do 5 

godzin zegarowych w tygodniu od poniedziałku do piątku w okresie od 10.08.2021 r. do 

27.08.2021 r.  Liczba godzin może ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od 

potrzeb osób objętych usługami opiekuńczymi. 

5. Wynagrodzenie:  

 do uzgodnienia 

 zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami Zleceniobiorcy ani 

ewentualnymi przejazdami podczas świadczenia usług opiekuńczych.  

 

Do czasu świadczenia usług wlicza się wyłącznie czas wykonania czynności zleconych, nie wlicza 

się natomiast czasu dojazdu Zleceniobiorcy do osoby, w stosunku do której świadczone są usługi 

opiekuńcze ani jego powrotu do miejsca zamieszkania. 

6. Miejsce wykonywania usługi:  

Miejscem wykonywania usługi będzie miejsce zamieszkania podopiecznego oraz inne miejsca 

niezbędne do wykonywania czynności wynikające z zakresu obowiązków na terenie gminy 

Gaworzyce. 

7. Wymagane dokumenty:  

1. kwestionariusz osobowy zawierający przebieg zatrudnienia (w tym umowy cywilnoprawne),  

2. dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku ( do wglądu, 

jeśli są w posiadaniu),  

3. kopia dokumentu potwierdzającego ukończony kurs opiekuna osób starszych, 

niepełnosprawnych (jeśli jest w posiadaniu),  

4. dokument potwierdzający obywatelstwo (do wglądu),  

5. oświadczenie o niekaralności i że nie toczy się w stosunku do kandydata żadne 

postępowanie karne, oświadczenie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia 

na określonym stanowisku oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z 

pełni praw publicznych,  

6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Miejsce i termin składania dokumentów:  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać na adres:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach  

ul. Okrężna 85 

59-180 Gaworzyce 
 

z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko opiekun osób starszych”  

w terminie do 28  lipca 2021 roku do godziny 12.00. 

W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do Ośrodka. 

 

9. Dodatkowe informacje: : 

1. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach po wyżej 

określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub za 



pośrednictwem poczty e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjne. 

3. Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie 

umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Gaworzycach po przeprowadzonym i zakończonym naborze. 

4. Kierownik może w każdym momencie unieważnić nabór. 

5. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Gaworzycach, tel. 76 8316 267. 

6. Z uwagi na specyfikę usług Kierownik może ostatecznie nie wyłonić żadnego kandydata do 

wykonywania usług. 

 

 

Kierownik  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Gaworzycach   

Anna Socha  

 

 

 

 

INFORMACJA  

o przetwarzaniu danych osobowych  
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gaworzycach z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach, 

ul. Okrężna 85, nr tel. 76 83 16 267, e-mail: poczta@gopsgaworzyce.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –iodo@gaworzyce.com.pl;  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji: 

- w zakresie wskazanym w przepisach (Kodeks Pracy art. 221 § 1 pkt 1-6) na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c) RODO w zw. z Kodeksem Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i Ustawą o pracownikach 

samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r., natomiast inne dobrowolnie podane dane na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda kandydata. 

- jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie 

Twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, która może zostać odwołana w 

dowolnym czasie. W przypadku zbędności tych danych zostaną one zanonimizowane,  

- dane przetwarzane będą także w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (gdy 

takowe wystąpią) na podstawie art. 6, ust. 1 lit. e) RODO –przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi.  

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:  

- podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych (np. wsparcie IT, hosting poczty 

elektronicznej),  

- użytkownicy strony BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach w zakresie 

imienia i nazwiska wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania. 

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane/przetwarzane będą w związku z rekrutacją 3 miesiące 

od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub 

art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 



przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Masz prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych 

Ciebie dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych          

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 KP jest niezbędne, 

aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.  

 

 


