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Kutno, dnia 31.08.2021 r. 
MOPS.AK.111.2.2021 
 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Kutnie 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie ogłasza nabór kandydatów  
na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Informatyków. 
 

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

10 A, 99-300 Kutno. 
 

II. Określenie stanowiska urzędniczego: 
− informatyk 

 
III. Określenie wymagań na stanowisku informatyka w Zespole 

Informatyków w MOPS w Kutnie: 
 

1. wymagania niezbędne:  
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych; 
2) wykształcenie (minimalne wymagania kwalifikacyjne): 

− średnie lub średnie branżowe w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe, o odpowiednim profilu umożliwiającym 
wykonywanie zadań na stanowisku – stosownie do opisu stanowiska lub 

− wyższe pierwszego lub drugiego stopnia – tj. ukończone studia wyższe  
w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym, o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań  
na stanowisku, stosownie do opisu stanowiska; 

3) staż pracy (ogólny staż pracy): 
− dla kandydatów posiadających wykształcenie średnie – minimum 3 lata; 
− dla kandydatów posiadających wykształcenie wyższe – nie dotyczy; 

4) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe; 

5) nieposzlakowana opinia; 
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku określonym  

w ogłoszonym konkursie; 
 

2. wymagania dodatkowe: 
1) znajomość przepisów prawa oraz ich zastosowanie w zakresie niezbędnym               

do pracy na stanowisku informatyka, w tym: 
a) znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji administracji 

publicznej – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne – oraz znajomość obecnego 
kierunku zmian w zakresie informatyzacji pomocy społecznej; 

b) znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 
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c) znajomość 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej 
RODO); 

d) znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; 

2) ogólna wiedza dot. rodzajów zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kutnie w zakresie niezbędnym na stanowisku; 

3) znajomość baz danych: Microsoft SQL Server, Firebird; 
4) znajomość systemów operacyjnych Windows i Linux w zakresie poprawności 

działania i zabezpieczeń systemowych; 
5) znajomość protokołów TCP/IP i sieci komputerowych: LAN, WAN, WLAN; 
6) wiedza z zakresu switchingu, routingu; 
7) umiejętność konfiguracji sprzętu sieciowego (głównie firmy Fortinet); 
8) znajomość pakietów Microsoft Office oraz Libre Office; 
9) znajomość sieciowych systemów operacyjnych: Windows oraz podstawowa 

znajomość Unix/Linux;  
10)znajomość systemów dziedzinowych, TopTeam: TT-Pomoc, TT-Fundusz,  

TT-Stypendia, Sygnity SR, Infor Cheops; 
11)zdolność analitycznego myślenia; 
12)umiejętność działania pod presją czasu; 
13)umiejętność organizacji pracy; 
14)rzetelność, staranność, samodzielność; 
15)wysoka kultura osobista; 
16)łatwość komunikowania się i przekazywania informacji; 
17)umiejętność pracy w zespole; 
18)gotowość do aktualizacji i poszerzania wiedzy.  

 
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku informatyka: 

 
− zakres zadań na stanowisku informatyka obejmuje obsługę informatyczną 

wszystkich komórek organizacyjnych MOPS w Kutnie, w tym m.in. obsługę 
wykorzystywanych programów, baz danych.  

 
Szczegółowy zakres prac: 

1. realizacja zadań wynikających z wewnętrznych regulacji w zakresie polityki 
ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zarządzania ryzykiem,  
zarzadzania systemem informatycznym oraz sprzętem i oprogramowaniem, 
m.in.: 
1) wypełnianie obowiązków określonych w polityce ochrony danych 

osobowych Ośrodka dla właścicieli zasobów danych osobowych,  
w szczególności: 
a) zarządzanie zasobem danych osobowych w ramach zadań 

realizowanych przez komórkę organizacyjną;  
b) sprawowanie stałego i bezpośredniego nadzoru nad przetwarzaniem 

danych osobowych w komórce; 
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2) realizowanie procedury analizy i planu postępowania z ryzykiem  
w procesach przetwarzania danych osobowych, m.in.: 
a) identyfikacja ryzyk związanych z realizacją przydzielonych  zadań; 
b) wskazywanie właścicieli zidentyfikowanych ryzyk; 
c) proponowanie sposobu postępowania w odniesieniu  

do poszczególnych ryzyk; 
d) przeprowadzenie analizy zidentyfikowanego ryzyka; 
e) wdrażanie działań zaradczych w stosunku do zidentyfikowanego 

ryzyka; 
3) realizowanie zasad eksploatacji i zarządzania systemami 

informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych, 
określonych w polityce ochrony danych osobowych MOPS w Kutnie, 
m.in.: 
a) nadawanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych  

i rejestrowanie tych uprawnień w systemach informatycznych  
z zachowaniem zasady minimalnych uprawnień (nadawanie 
użytkownikowi identyfikatora, wygenerowanie hasła, odbieranie  
lub zmiana zakresu uprawnień na podstawie informacji przekazanych 
przez Administratora Danych Osobowych); 

b) realizowanie procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych 
oraz programów i narzędzi programowych służących  
do ich przetwarzania, w tym:  
− prowadzenie ewidencji wykonanych kopii zapasowych; 
− realizacja działań odtworzeniowych w przypadku konieczności 

podjęcia takich działań w związku z awarią systemu 
informatycznego MOPS w Kutnie; 

− przeprowadzanie weryfikacji możliwości odtworzenia danych 
zapisanych na kopiach zapasowych; 

c) usuwanie i niszczenie danych osobowych w przypadku wycofania 
sprzętu komputerowego z użycia; 

d) nadzór nad zabezpieczeniami wdrożonymi w celu ochrony systemu 
informatycznego przed działaniem niebezpiecznego oprogramowania 
(antywirusy, zapory sieciowe, aktualizacja oprogramowania 
systemowego); 

e) prowadzenie rejestru udostępnienia danych osobowych; 
f) realizowanie procedury wykonywania przeglądów i konserwacji 

systemu informatycznego oraz nośników informacji służących  
do przetwarzania danych, m.in.: 
− dokonywanie przeglądów i konserwacji sprzętu informatycznego; 
− nadzór nad pracami serwisowymi prowadzonymi przez podmioty 

zewnętrzne;  
− przekazywanie sprzętu teleinformatycznego do napraw poza 

siedzibę MOPS w Kutnie (w tym: właściwe zabezpieczenie sprzętu 
komputerowego, przed zleceniem wykonania czynności 
serwisowych, w celu wyeliminowania podmiany elementów 
sprzętu komputerowego lub oprogramowania na inne, zawierające 
cechy ukryte, możliwości wykonywania kopii danych osobowych 
przez osoby nieupoważnione, przemieszczania urządzeń 
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komputerowych i ich części służących do przetwarzania danych 
osobowych poza obszar objęty ochroną); 

− prowadzenie dokumentacji w tym zakresie (np. protokoły, umowy 
z firmami zewnętrznymi); 

g) wdrażanie zabezpieczeń systemu informatycznego przed 
działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie 
nieprawidłowego dostępu do systemu informatycznego; 

h) prowadzenie monitoringu bezpieczeństwa systemów informatycznych 
i określanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia systemów 
informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, m.in.: 
− dokonywanie analizy oprogramowania wykorzystanego  

na stacjach roboczych; 
− analiza stacji roboczych pod względem wykorzystania 

nielegalnego oprogramowania/plików multimedialnych oraz innych 
elementów naruszających prawo autorskie; 

− analiza odwiedzanych stron WWW; 
− analiza godzin pracy na stanowiskach komputerowych; 
− analiza wszelakich dostępów (autoryzowanych oraz 

nieautoryzowanych) do systemów IT będących w posiadaniu MOPS 
w Kutnie; 

− analiza ruchu sieciowego pod względem komunikacji, szkodliwej 
dla bezpieczeństwa danych MOPS w Kutnie; 

4) realizowanie zasad korzystania z oprogramowania, m.in.: 
a) składanie zapotrzebowania na zakup oprogramowania i przedłużanie 

licencji wraz ze specyfikacją; 
b) realizowanie prac nad treścią umów zakupu oprogramowania, licencji, 

konsultacje z Zespołem Radców Prawnych; 
c) przechowywanie dokumentacji dot. zakupionego oprogramowania, 

licencji; 
d) prowadzenie ewidencji posiadanego oprogramowania, licencji, 

monitorowanie terminów ważności; 
e) instalowanie licencjonowanego oprogramowania na jednostkach 

komputerowych zgodnie z warunkami określonymi w licencji; 
f) instalowanie aktualizacji; 
g) wykonywanie przeglądów komputerów w MOPS w Kutnie w celu 

stwierdzenia zgodności zainstalowanego oprogramowania z umowami 
licencyjnymi, usuwanie oprogramowania znalezionego  
na komputerach, dla którego nie można określić ważnej licencji  
lub dowodu licencji. Bieżące informowanie przełożonych  
o przypadkach stwierdzenia zainstalowania nielegalnego 
oprogramowania na sprzęcie komputerowym; 

h) okresowo lub na wniosek Administratora Danych Osobowych 
przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu komputerowego i  kontroli 
zgodności całości zainstalowanego oprogramowania z posiadanymi 
licencjami, sporządzanie raportów z tych kontroli; 

i) wykonywanie procedury zarządzania poprawkami w celu 
wyeliminowania podatności systemów informatycznych  
na zagrożenia; 
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j) przestrzeganie zasad poprawek w oparciu o informacje uzyskane  
od producentów urządzeń oraz oprogramowania; 

2. zarządzanie serwerami oraz administrowanie systemami operacyjnymi: 
Windows Server, Linux, DSM, QTS; 

3. wsparcie użytkowników:  
1) w obsłudze systemów operacyjnych Windows;  
2) w obsłudze oprogramowania: 

a) aplikacji biurowych wchodzących w skład pakietów MS Office, Libre 
Office;  

b) aplikacji specjalistycznych, m.in.: CAS, ePUAP, PEF, MZT, Empati@, 
SEPI, Legislator; 

c) aplikacji kadrowo-księgowych, m.in.: Płatnik, InfoSystem: Rejestr Vat, 
Środki Trwałe, Księgowość Budżetowa, Agema HR Plus; 

d) systemów dziedzinowych, TopTeam: TT-Pomoc, TT-Fundusz, TT-
Stypendia, Sygnity SR, Infor Cheops; 

3) prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi programów 
komputerowych stosowanych w MOPS w Kutnie oraz zapoznawanie kadry 
z każdą zmianą (modyfikacją, aktualizacją); 

4) pomoc pracownikom MOPS w Kutnie w przypadku problemów z obsługą 
komputerów; 

5) usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu 
oprogramowania komputerowego zainstalowanego w poszczególnych 
komórkach organizacyjnych MOPS w Kutnie; 

4. składanie zapotrzebowania wraz ze specyfikacją na zakup: 
1) sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych; 
2) oprogramowania i przedłużanie licencji; 
3) telefonów; 
4) kwalifikowanych podpisów elektronicznych; 
5) materiałów do konserwacji lub rozbudowy sieci teleinformatycznej; 
6) materiałów do konserwacji lub rozbudowy systemu alarmowego, systemu 

monitoringu wizyjnego; 
5. określenie specyfikacji na zakup sprzętu teleinformatycznego i/lub 

oprogramowania na wniosek komórek organizacyjnych planujących zakupy  
w tym zakresie; 

6. konserwowanie i zabezpieczenie okablowania sieci komputerowej służącej 
do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych, w celu 
wyeliminowania niebezpieczeństwa zniszczenia infrastruktury sieciowej; 

7. obsługa programowa:  
1) systemu alarmowego zainstalowanego w budynku MOPS w Kutnie  

w zakresie nadawania i usuwania kodów cyfrowych dla upoważnionych 
pracowników; 

2) systemu monitoringu wizyjnego; 
8. wykonywanie czynności związanych z naprawą, modernizacją, usuwaniem 

awarii sprzętu komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komór-
kach organizacyjnych MOPS w Kutnie; 

9. wymiana materiałów eksploatacyjnych (tonery); 
10. strona internetowa MOPS w Kutnie, strona internetowa BIP: 

1) administrowanie i zamieszczanie  informacji na zlecenie przełożonych  
lub wniosek Działu Administracji i Kadr (w zakresie zadań tej komórki); 
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2) pomoc innym upoważnionym pracownikom w wykonywaniu tego zada-
nia; 

11. administrowanie strony intranetowej MOPS w Kutnie; 
12. redagowanie projektów zarządzeń, regulaminów, instrukcji dotyczących rea-

lizowanych zdań; 
13. wykonywanie innych poleceń wydawanych przez przełożonych mieszczących 

się w granicach kompetencji. 
 

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
1. miejsce pracy: ul. Warszawskie Przedmieście 10 A, 99-300 Kutno; 
2. umowa o pracę (1/2 etatu) od września 2021 r.; 
3. 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; 

4. rozkład czasu pracy w poszczególne dni tygodnia został określony  
w Rozdziale IV § 10 ust. 2 pkt 1 Regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kutnie i przedstawia się następująco: od poniedziałku 
do piątku: 7.30-15.30. 
 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w Kutnie,  
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w lipcu 2021 r. wynosił ponad  
6 %. 
 

VII. Wymagane dokumenty: 
1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według 

wzoru - Załącznik 1; 
2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (tj. spełnianie 

wymogów określonych w pkt III.1.2); 
3. kopie świadectw pracy lub zaświadczenie lub opinia na potwierdzenie 

spełniania wymagań określonych w pkt III.1.3 (dla kandydatów  
z wykształceniem średnim); 

4. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie                           
na stanowisku określonym w Ogłoszeniu według wzoru – Załącznik 2; 

5. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe według wzoru – Załącznik 3; 

6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
korzystaniu z pełni praw publicznych według wzoru – Załącznik 4; 

7. 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. 
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VIII. Kandydaci, którzy nie spełnią wymagań formalnych zostaną 
poinformowani pisemnie ze wskazaniem przyczyny odrzucenia 
kandydatury. 
 

IX. Osoba wyłoniona w drodze naboru, z którą będzie nawiązany 
stosunek pracy jest zobowiązana przed dniem zatrudnienia 
przedstawić zaświadczenie o niekaralności. 
 

X. Dokumenty należy złożyć do dnia 14.09.2021 r. 
Oferty  należy składać  w sekretariacie MOPS w Kutnie (piętro I, 
pok. 32) w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku lub przesyłać 
pocztą do dnia 14.09.2021 r. włącznie (liczy się data wpływu  
do MOPS w Kutnie). Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem: „Konkurs – informatyk w Zespole 
Informatyków (MOPS.AK.111.2.2021) w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Kutnie”, imię i nazwisko Kandydata. 

Adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Warszawskie 
Przedmieście 10 A, 99-300 Kutno. 

 
Inne informacje 

1. Każdy z kandydatów, który przeszedł wstępną weryfikację 
tj. stwierdzono, że spełnia wymogi formalne, będzie poinformowany 
telefonicznie lub pocztą elektroniczną lub pisemnie o terminie 
kolejnego etapu naboru i zastosowanej metodzie rekrutacji. 

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. 

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona niezwłocznie  
po przeprowadzonym naborze w:  

− Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.mops.kutno.pl w zakładce 
„Nabór pracowników – Przebieg i wyniki naboru na wolne stanowisko 
urzędnicze”; 

− stronie internetowej MOPS w Kutnie http://www.mops.kutno.pl  
w zakładce „Dział Administracji i Kadr – Konkursy”; 

− na tablicy informacyjnej MOPS w Kutnie (obok wejścia głównego  
do budynku). 

5. Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze 
stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie 
wprowadzony Zarządzeniem Nr 14/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kutnie z dnia 31 marca 2016 r. z późn. zm. dostępny 
jest na stronie internetowej tut. Ośrodka http://www.mops.kutno.pl  
w zakładce „Dział Administracji i Kadr – Regulamin naboru”. 

 
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 o konkursie 

http://bip.mops.kutno.pl/
http://www.mops.kutno.pl/
http://www.mops.kutno.pl/
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3. Wzór – Oświadczenie dotyczące niekaralności 
4. Wzór – Oświadczenie dotyczące pełnej zdolności do czynności prawnych  

i korzystania z pełni praw publicznych 
5. Obowiązek informacyjny dot. ochrony danych osobowych 
 

Sporządziła: 
Aneta Urbaniak 

Bożena Budnik 
Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kutnie 

 
…………………………………...……………………………… 

(pieczęć i podpis 
osoby upoważnionej) 

 


