
Zawiercie, dnia 24.06.2021 r. 

NABÓR OSÓB DO WYKONYWANIA USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ 
NA RZECZ OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu 

ogłasza nabór osób do świadczenia usług 
Opieki Wytchnieniowej na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych 

 
 

I. Forma zatrudnienia opiekuna: 
               – umowa cywilno-prawna w okresie:  od dnia podpisania do 31.12.2021 r. 
 

II. Celem programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021 jest wsparcie rodzin lub opiekunów 
sprawujących bezpośrednią opiekę nad : 

             -    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
             -    osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym. 
 

Wsparcie rodzin ma na celu możliwość uzyskania doraźnej opieki, czasowej pomocy w formie usługi 
Opieki Wytchnieniowej. Program zakłada czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się 
ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację - w tym umożliwienie 
opiekunowi załatwienie niezbędnych spraw życia codziennego (np.: sprawy urzędowe, medyczne itp.). 
Usługi będą realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, przy uwzględnieniu 
oczekiwań osoby sprawującej codzienną opiekę.  

III. Kwalifikacje Wykonawców: 

1. Dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zawodzie asystent osoby 
niepełnosprawnej / pielęgniarki / lub innym, zapewniającym realizację usługi Opieki 
Wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej 
Lub  

2. Wykształcenie co najmniej średnie, doświadczenie  – udokumentowane co najmniej 
roczne doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym .  

 
IV. Koszt jednej godziny opieki nad osobą niepełnosprawną nie może przekroczyć 40,00 zł brutto /  

   1 godzinę zegarową. 
Oferty wraz z dokumentami poświadczającymi posiadanie uprawnienia należy składać  
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu ul. Piłsudskiego 47 / w załączeniu wzór 
formularza ofertowego/ do dnia 15.07.2021 r. 

 
V. Informacji w sprawie programu  „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021 udziela: Pani Monika 

Wierzbicka – Kierownik Działu Usług Opiekuńczych MOPS w Zawierciu , tel. 32/4941398 wew.14 
                                                                                           
 
 

 ………………………………………….. 
                                                                                                                                                                   Dyrektor MOPS 

 



Zawiercie, dnia  …………………….. 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
..................................................... 
Nazwa Oferenta/ Nazwisko, imię  
 
…………………………….……. 
Adres oferenta 
 
………………………………….. 
NIP/PESEL 
 
………………………….………. 
kontakt  

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zawierciu 
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie 

 
OFERTA – ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ NA RZECZ  

OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH 
 

Odpowiadając na ogłoszony nabór dotyczący świadczenia usług Opieki Wytchnieniowej na rzecz 

opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych składam ofertę następującej treści: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia na świadczenie usług Opieki Wytchnieniowej na rzecz opiekunów 

faktycznych osób niesamodzielnych: 

cena brutto ................. zł (słownie: .........................................................) za 1 (jedną) godzinę 

zegarową świadczonych usług Opieki Wytchnieniowej na rzecz opiekunów faktycznych osób 

niesamodzielnych. 

 

2. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na 

warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez  

Zamawiającego. 

3. Prowadzę / nie prowadzę* pozarolniczej działalności gospodarczej i podlegam / nie podlegam* 

ubezpieczeniu społecznemu. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz warunkami jego realizacji – 

akceptuję je, bez zastrzeżeń. 

5. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wskazane w Zapytaniu. 

* niewłaściwe skreślić 

…..........................................                 ….............................................. 

       miejscowość, data          podpis Wykonawcy 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
DLA KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ 

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercia, w imieniu którego działa 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania 
dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 
działania Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, 
może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Zawierciu za pomocą poczty tradycyjnej (42-400 Zawiercie, ul. 
Piłsudskiego 47), adresu e-mail iodo@mopszawiercie.pl lub telefonicznie 32 67 221 34 
(wew. 43).  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych: 
a. na stanowisko, na które zgłasza się kandydat, przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie zgody 
kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu 
tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora, do momentu 
przyjęcia oferty przez wybranego kandydata lub odmowy przyjęcia oferty; 

b. jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego 
oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, również do celów przyszłych 
rekrutacji przez 1 rok. Wyrażoną zgodę można w każdym momencie cofnąć bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. 
W tym celu prosimy o zamieszczenie w ogłoszeniu o pracę oświadczenia następującej 

treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Zawierciu moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do 

potrzeb przyszłych rekrutacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym administratorom. Pani/Pana dane 
mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa. Nadto dane mogą być przetwarzane przez podmioty zapewniające 
administratorowi danych osobowych obsługę administracyjną, informatyczną, techniczną 
lub prawną.  

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, jak również Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu 
– stosowanie do art. 22 RODO. 

6. Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych (uzyskania od 

administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe); 
− na podstawie art. 15 ust. 3 RODO prawo do uzyskania kopii danych podlegających 

przetwarzaniu (przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie 
administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów 
administracyjnych); 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (żądania 



sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub 
uzupełnienia niekompletnych danych); 

− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli 
administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już 
niezbędne do celów przetwarzania; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO; 

− na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego danych osobowych Pani/Pana dotyczących, które dostarczone zostały 
administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, 
jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych 
z jej szczególną sytuacją; 

− prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach, w 
których przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki wymienionej w art. 6 ust. 
1 lit. a RODO (w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie 
danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne 
z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez 
administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna 

skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem 

i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO 
ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ W MIEJSKIM OŚRODKU 

POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu moich 

danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla 

potrzeb niezbędnych w procesie wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług opieki 

wytchnieniowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu – zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
podpis kandydata 


		2021-06-24T14:26:06+0200
	Martyna Tyszczak-Sołtysik




