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Kutno, dnia 29.07.2021 r. 
MOPS.AK.110.3.2021 
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi  
 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie ogłasza nabór 
kandydatów na stanowisko robotnika gospodarczego w Centrum Seniora w MOPS  
w Kutnie. 
 

I. Nazwa i adres jednostki: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Warszawskie Przedmieście 

10 A, 99-300 Kutno 
 

II. Określenie stanowiska: 
− robotnik gospodarczy  

 
III. Określenie wymagań na stanowisku robotnika gospodarczego  

w Centrum Seniora w MOPS w Kutnie: 
 

1. wymagania niezbędne:  
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów 
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo 
do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych; 

3) wykształcenie (minimalne wymagania kwalifikacyjne):  
− wyksztalcenie podstawowe w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia  

2016 r. – Prawo oświatowe, a także umiejętność wykonywania czynności 
na stanowisku pracy określonych w pkt IV; 

4) posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami – prawo jazdy kategorii B; 
5) staż pracy: 

− nie dotyczy; 
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku określonym  

w ogłoszeniu; 
2. wymagania dodatkowe: 
1) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; 
2) umiejętność samodzielnej pracy; 
3) umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 
4) komunikatywność, sumienność, uczciwość, punktualność; 
5) odpowiedzialność za powierzone mienie – pojazd i jego wyposażenie, 

powierzone narzędzia; 
6) wysoka kultura osobista. 

 
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku robotnika 

gospodarczego: 
 

1. pracownik w ramach obowiązków obsługuje budynki administrowane przez 
MOPS w Kutnie:  
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1) przy ul. Wyszyńskiego 11 A – Centrum Seniora, Noclegownia; 
2) przy ul. Wyszyńskiego 11 B, 11C  – Kompleks Terapeutyczno-

Integracyjny; 
2. w przypadku zastępstwa pracownika gospodarczego, bądź na polecenie 

przełożonego – pracownik obsługuje również budynki:  
1) przy ul. Warszawskie Przedmieście 10 A (główny budynek MOPS  

w Kutnie); 
2) przy ul. Mickiewicza 104 – Ogrzewalnia; 

3. otwieranie i zamykanie  budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 A, w tym rozko-
dowanie systemu alarmowego z wykorzystaniem przydzielonego kodu  
cyfrowego na polecenie przełożonego; 

4. po otwarciu budynku, sprawdzenie, czy ewentualnie nie zostały poczynione 
szkody, kradzieże, czy nie wystąpiły awarie itp.; 

5. utrzymanie czystości i porządku wokół budynków (m.in. omiatanie, strzyże-
nie trawników, prace ogrodnicze, odśnieżanie, zgłoszenie konieczności wy-
wozu śmieci, segregacja odpadów, sprawdzenie studzienek kanalizacyjnych 
na terenie Ośrodka i ewentualne zgłoszenie konieczności udrożnienia); 

6. wykonywanie drobnych napraw urządzeń, sprzętu, mebli; 
7. dokonywanie drobnych prac remontowych; 
8. przenoszenie mebli i sprzętu zgodnie z zaistniałymi potrzebami; 
9. opiniowanie przydatności sprzętu zużytego lub uszkodzonego (przeznacze-

nie do likwidacji lub naprawy); 
10. prowadzenie samochodu służbowego; 
11. przed rozpoczęciem pracy – pobieranie karty drogowej, uzupełnianie karty  

w ciągu dnia pracy i właściwe rozliczenie karty drogowej po zakończonym 
dniu pracy; 

12. dbanie o czystość i właściwy stan techniczny samochodu służbowego,  
w tym monitorowanie terminów obowiązkowych przeglądów; 

13. realizowanie zaopatrzenia dla Centrum Seniora zgodnie ze zgłoszonym  
zapotrzebowaniem, w tym dokonywanie zakupów, dostarczenie towaru,  
pomoc w rozładunku, a w szczególności: 

1) pomoc w zaopatrzeniu magazynu żywnościowego i chemicznego, 
transport produktów żywnościowych i chemicznych; 

2) pomoc przy wnoszeniu artykułów żywnościowych do wyznaczonych 
pomieszczeń; 

14. prace pomocnicze przy przygotowaniu posiłków w kuchni Centrum Seniora: 
obsługa maszyny do obierania ziemniaków, przenoszenie produktów 
żywnościowych itp.; 

15. inne zadania zlecone przez przełożonych  mieszczące się w granicach kom-
petencji i udzielonych upoważnień; 

16. doraźne i okresowe zastępstwo pracowników zatrudnionych  
na stanowisku pracownika gospodarczego i  kierowcy samochodu 
osobowego w Dziale Administracji i Kadr: 

1) zakres prac podczas zastępstwa pracownika na stanowisku robotnika 
gospodarczego – jak w pkt IV ppkt 1-15; 

2) zakres prac podczas zastępstwa pracownika na stanowisku kierowcy 
samochodu osobowego: 

a) prowadzenie samochodu służbowego; 
b) przed rozpoczęciem pracy – pobieranie od pracownika Działu 

Administracji i Kadr karty drogowej, uzupełnianie karty w ciągu 
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dnia pracy i właściwe rozliczenie karty drogowej po zakończonym 
dniu pracy; 

c) dbanie o czystość i właściwy stan techniczny samochodu 
służbowego, w tym monitorowanie terminów obowiązkowych 
przeglądów; 

d) przewóz pracownika Działu Księgowości do banku po odbiór/zdanie 
gotówki; 

e) przewóz pracowników socjalnych w rejony opiekuńcze  
w przypadkach wyjazdu drugiego samochodu w delegacje służbowe 
poza miasto; 

f) dostarczania przesyłek do Urzędu Pocztowego; 
g) realizowanie zaopatrzenia dla poszczególnych komórek 

organizacyjnych Ośrodka zgodnie ze zgłoszonym 
zapotrzebowaniem, w tym dokonywanie zakupów, dostarczenie 
towaru, pomoc w rozładunku; 

17. doraźne i okresowe pełnienie dyżurów w Noclegowni, zgodnie  
z poleceniem przełożonych, w uzgodnionych terminach i godzinach 
pracy. Zakres obowiązków podczas dyżurów obejmuje: 

1) przyjmowanie nowych mieszkańców do Noclegowni (dopilnowanie, 
aby poddali się zabiegom higienicznym, zakwaterowanie, zapoznanie 
z regulaminem Noclegowni, dokonanie wpisu do książki przyjęć,  
wydanie środków czystości, bielizny, pościeli, odzieży zastępczej); 

2) egzekwowanie przestrzegania regulaminu Noclegowni przez miesz-
kańców; 

3) kontrola wchodzących do placówki pod kątem ich stanu trzeźwości; 
4) nadzór nad utrzymaniem porządku w pomieszczeniach Noclegowni; 
5) nadzór nad prowadzonym magazynem środków czystości, bielizny, 

pościeli, odzieży; 
6) zgłaszanie wszelkich problemów związanych z funkcjonowaniem pla-

cówki kierownikowi Noclegowni lub – w przypadku jego nieobecności – 
pracownikowi pełniącemu zastępstwo za kierownika Noclegowni; 

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej mieszkańców (m.in. książka 
przyjęć, raporty dyżurów prowadzonych przez pracowników ochrony, 
dokonywanie wpisów do książki raportów z codziennych dyżurów, kar-
toteki wydawanych środków czystości). 

 
V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
1. umowa o pracę (3/4 etatu) od sierpnia 2021 r.; 
2. dobowa i tygodniowa norma czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kutnie została określona w art. 129 § 1 Kodeksu pracy 
i wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym 
trzymiesięcznym  okresie rozliczeniowym; 

3. rozkład czasu pracy w poszczególne dni tygodnia został określony  
w Rozdziale IV § 10 ust. 2 pkt 3 lit e Regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kutnie i przedstawia się następująco: od poniedziałku 
do piątku – 7.00-15.00. 

 
VI. Wymagane dokumenty: 

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według 
wzoru - Załącznik 1; 
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2. kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie; 
3. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie                           

na stanowisku określonym w Ogłoszeniu według wzoru – Załącznik 2; 
4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystaniu z pełni praw publicznych według wzoru – Załącznik 3; 
5. oświadczenie o posiadaniu aktualnego prawa jazdy kat. B według wzoru  

- Załącznik 4; 
6. w przypadku wskazania kwalifikacji innych niż określone w wymaganiach 

niezbędnych – inne dokumenty (w tym np. zaświadczenia, certyfikaty, 
dyplomy, opinie) dokumentujące posiadane umiejętności, kwalifikacje.  

Uwaga: 
− prosimy nie załączać dokumentów zawierających dane 

osobowe wykraczające poza określone w niniejszym 
Ogłoszeniu. 

 
VII. Dokumenty należy złożyć do dnia 11.08.2021 r. 

Oferty  należy składać  w sekretariacie Ośrodka (piętro I, pok. 32)  
w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku lub przesyłać pocztą 
do dnia 11.08.2021 r. włącznie (liczy się data wpływu do Ośrodka). 
Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Nabór na stanowisko robotnika gospodarczego w Centrum Seniora 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie” oraz podać imię  
i nazwisko. 
Adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Warszawskie 
Przedmieście 10 A, 99-300 Kutno. 

Inne informacje: 
1. Ośrodek zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifika-

cyjnych tylko z wybranymi kandydatami; 
2. oferty, które wpłyną do MOPS w Kutnie po upływie terminu składania ofert  

nie będą rozpatrywane; 
3. zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie  

na potrzeby rekrutacji, której one dotyczą. Administratorem danych 
osobowych jest MOPS w Kutnie. 

 
Załączniki: 

1. Wzór – Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
2. Wzór – Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy  

na stanowisku określonym w Ogłoszeniu 
3. Wzór – Oświadczenie dotyczące pełnej zdolności do czynności prawnych  

i korzystania z pełni praw publicznych 
4. Wzór – Oświadczenie o posiadaniu aktualnego prawa jazdy kat. B. 

 
Sporządziła: 
Aneta Urbaniak 

Bożena Budnik 
Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kutnie 

…………………………………………………………… 

                                                                                                                         (podpis osoby upoważnionej) 


