
 
 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 W OPOLU 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 

specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie, 

w Biurze realizatora projektu europejskiego 

„Tłumaczymy żywioły” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji 

Opolskiej 

na podstawie Kodeksu Pracy 

1. Adres jednostki: 45-856 Opole, ul. J. Lelewela 9, tel. 77 47 45 172 

2. Określenie stanowiska : specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie 

3. Forma zatrudnienia/wymiar etatu:  0,25 etatu, umowa o pracę na okres 8 miesięcy  

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:  

Wymagania niezbędne  Wymagane dokumenty 

a) obywatelstwo polskie podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu 

obywatelstwa polskiego 

b) pełna zdolność do czynności 

prawnych oraz korzystanie w pełni z 

praw publicznych 

podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności 

do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 

c) nie był(a) prawomocnie skazany(a) 

za przestępstwa: przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

przeciwko działalności instytucji 

państwowych oraz samorządu 

terytorialnego, przeciwko 

wiarygodności dokumentów lub za 

przestępstwo karne skarbowe 

podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był 

skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe 

podpisane odręcznie oświadczenie o niekaralności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie 

ustawy z 17.12.2004 roku o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj.Dz. U. 

z 2017 roku, poz. 1311 ) 

d) posiada kwalifikacje zawodowe 

wymagane do pracy na określonym 

stanowisku, mile widziane 

wykształcenie wyższe z zakresu: 

ekonomia, finanse, rachunkowość. 

kserokopie dokumentów potwierdzających: 

wykształcenie 

e) doświadczenie zawodowe: minimum 

2 lata  

kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż 

pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę w przypadku trwania stosunku pracy 

f) nieposzlakowana opinia podpisane odręcznie oświadczenie 

g) brak przeciwskazań zdrowotnych do 

wykonywania pracy na określonym 

stanowisku 

podpisane odręcznie oświadczenie o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do pracy na w/w 

stanowisku 



 
 

 

5. Wymagania dodatkowe  

 

Wymagania dodatkowe Wymagane dokumenty albo zapisy w liście  

motywacyjnym lub w CV potwierdzające 

spełnienie wymagań 

a) praktyczna znajomość przepisów: 

znajomość przepisów wynikających z 

ustawy o finansach publicznych, ustawy 

o zamówieniach publicznych. Znajomość 

rozliczeń finansowych.  

Zapis w  liście motywacyjnym lub CV  

potwierdzającym spełnienie wymagania 

b) znajomość MS Office, Word, MS 

Excel, znajomość obsługi oraz 

umiejętność pracy w programie 

finansowo-księgowym Vulcan 

(Księgowość Optivum, Faktury 

Optivum, Rejestr VAT Optivum), 

znajomość obsługi i umiejętność pracy 

na platformach związanych z 

zamówieniami publicznymi. 

Zapis w  liście motywacyjnym lub CV  

potwierdzającym spełnienie wymagania 

c) znajomość przepisów ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych 

Zapis w  liście motywacyjnym lub CV  

potwierdzającym spełnienie wymagania 

d) cechy osobowe i predyspozycje: 

Bardzo dobra organizacja pracy, 

samodzielność i szybkie podejmowanie 

decyzji, pracowitość, wysoka kultura 

osobista, komunikatywność, dokładność, 

sumienność, rzetelność, terminowość, 

zdolność do analitycznego myślenia, 

samodzielność w rozwiązywaniu 

problemów, dbałość o pozytywny 

wizerunek Biura realizatora projektu 

Zapis w  liście motywacyjnym lub CV  

potwierdzającym spełnienie wymagania 

e) umiejętności: umiejętność pracy w 

zespole, umiejętność rozwiązywania  

problemów, logicznego myślenia, 

umiejętność pracy pod presją czasu i w 

sytuacjach stresujących 

Zapis w  liście motywacyjnym lub CV  

potwierdzającym spełnienie wymagania 

6. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego dla zamawiającego. 

2. Sporządzenie protokołu z udzielenia zamówienia publicznego. 

3. Przygotowanie danych do sprawozdania, umieszczanego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 



 
 

 

4. Udzielenie wsparcia organizacyjnego związanego z wyjazdami.  

5. Ścisła współpraca z koordynatorem projektu. 

6. Współpraca ze specjalistą do działań bezpośrednich. 

7. Przekazywanie dokumentów przetargowych do kontroli i podpisu upoważnionym 

osobom.  

8. Bieżące monitorowanie realizacji zamówienia publicznego.  

9. Monitorowanie terminów zobowiązań. 

10. Inne czynności związane z obsługą postępowania. 

11. Archiwizowanie dokumentów  w jednostce organizacyjnej. 

12. Informowanie kierownika jednostki, w której jest realizowany projekt, o 

nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach 

mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg. 

 

7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

Stanowisko pracy w budynku PSP 33 w Opolu, praca siedząca. Miejsce w pokoju, w 

sekretariacie na parterze budynku. Praca wymagająca obsługi komputera, a także 

innych urządzeń biurowych.  

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w 

Publicznej Szkle Podstawowej nr 33 w Opolu w lutym 2022 r. wynosił  2,0 %. 

 

8. Wymagane dokumenty: 

a) Dokumenty wymienione w punkcie 4 i 5 ogłoszenia o naborze, 

b) Podpisany odręcznie list motywacyjny, 

c) Podpisany odręcznie życiorys - curriculum vitae, przebieg kariery zawodowej, 

d) Wypełniony i podpisany odręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby 

ubiegającej się o zatrudnienie, 

e) Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku 

osób niepełnosprawnych, 

 

9. Termin i miejsce składania dokumentów: 

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć  w sekretariacie Publicznej Szkoły  

Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu, ul. J. Lelewela  9, 45-856 

Opole w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „ Nabór kandydatów na wolne stanowisko 

specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

07.04.2022 r. do godziny 12.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do PSP nr 33 

w Opolu. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej 

określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

  Informacja w wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej PSP nr 33 w Opolu oraz stronie internetowej szkoły. 

O terminach rozmów kandydaci zakwalifikowani, spełniający określone wymagania, 

zostaną poinformowani telefonicznie. 



 
 

 

 Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, 

zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które złożyły swoje 

oferty , ulegną komisyjnemu zniszczeniu, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia następnego po 

zakończeniu naboru.  

Administratorem danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 w Opolu, ul. J. Lelewela 9, 45-856 Opole. Dane 

kontaktowe Administratora, w tym dane Inspektora Ochrony Danych, dostępne są pod adresem 

www.psp33.opole.pl. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod 

adresem iod@psp33.opole.pl  

Dane przekazane w Państwa zgłoszeniu będą przetwarzane w celu: 

• prowadzenia działań rekrutacyjnych i przygotowania do zawarcia umowy (art. 6.1.b. 

RODO);  

• realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów Kodeksu Pracy (art. 6.1.c. 

RODO); 

• dodatkowe dane przekazane przez Państwa dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych 

będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych na podstawie Państwa zgody do momentu 

jej wycofania (art. 6.1.a. RODO). Mają Państwo prawo do cofnięcia takiej zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a następnie mogą być 

przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji w celu udokumentowania 

prowadzonego procesu oraz w celach archiwalnych. W przypadku podjęcia zatrudnienia dane 

będą przetwarzane przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy 

uległ rozwiązaniu lub wygasł, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. 

Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla 

nas usług, w szczególności dostawcy usług hostingu, podmiotom wykonującym usługi 

serwisowe, konsultacyjne, audytowe oraz podmiotom świadczącym obsługę prawną. 

Dane w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania oraz dane w zakresie objętym 

wymaganiami związanymi ze stanowiskiem mogą być publikowane w BIP Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 33 w Opolu. 

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie danych wymaganych przepisami prawa pracy jest wymogiem ustawowym, a ich 

niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji i zawarcie umowy. 

  

 Maryla Strzała 

Dyrektor  

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu 

http://www.psp33.opole.pl/

