
Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Rembertów m. st. Warszawy 
04-401 Warszawa, Al. gen. A. Chruściela 28 

 
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko 

 
Samodzielny referent / Specjalista ds. administracyjno-finansowych 

(umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu) 
 
 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:  
 Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; 
 Obsługa projektów współfinansowanych z środków UE; 
 Obsługa kancelaryjna ; 
 Przygotowywanie projektów i planów finansowych oraz ich zmian w Biurze oraz w placówkach 

oświatowych; 
 Wprowadzanie umów do CRU; 
 Sporządzanie sprawozdań do GUS. 

 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
Miejsce pracy: Praca na IV piętrze w budynku Urzędu Dzielnicy Rembertów, w którym mieści się 
siedziba DBFO-Rembertów m. st. Warszawy. Budynek  jest wyposażony w windę. Klatka schodowa  
nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi i korytarz o szerokości 
umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety nie są dostosowane do wymogów osoby 
poruszającej się na wózku inwalidzkim.  
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów 
telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się w wewnątrz budynku. Na 
stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. 
  
Wymagania konieczne: 
 wykształcenie wyższe; 
 minimum 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku; 
 znajomość zagadnień budżetu i specyfiki oświaty,  
 znajomość regulacji prawnych z zakresu: Ustawa o finansach publicznych, Prawo zamówień 

publicznych; 
 obsługa komputera w stopniu zaawansowanym; 
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych; 
 nieposzlakowana opinia; 
 brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy; 
 rzetelność, dokładność, terminowość. 

 
Wymagania dodatkowe: 
 znajomość systemów i-Arkusz, SIO, CRU; 
 znajomość problematyki oświaty; 
 odporność na stres. 

 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 własnoręcznie podpisane: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list 

motywacyjny; 
 kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; 
 kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe; 
 kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w 

przypadku kontynuacji zatrudnienia); 
 pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (Załącznik Nr 1); 
 kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających 

obywatelstwa polskiego); 



 pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni 
praw publicznych (Załącznik Nr 1); 

 pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
(Załącznik  Nr 1); 

 pisemne oświadczenie o treści:  „Na podstawie art. 6 ust. l lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ( ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzielnicowe Biuro Finansów 
Oświaty Rembertów m. st. Warszawy, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko 
urzędnicze.  
 

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez 
przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: 
dbfo@dbforembertow.waw.pl.,mam świadomość, ż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie te zgody przed jej 
wycofaniem"(Załącznik Nr 1); 

 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza 
skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 
pracownikach samorządowych. 

 
Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w 
dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się 
kandydata pisemnie lub w inny sposób. 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DBFO – Rembertów m.st. Warszawy, w 
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 
 
Informacje dodatkowe: 
Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w zamkniętych kopertach do 
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Rembertów m. st. Warszawy, Al. gen. Antoniego 
Chruściela 28, 04-401 Warszawa, IV piętro, pokój 512 w godzinach 8ºº-16 ºº, bądź za 
pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do DBFO – Rembertów, a nie data stempla 
pocztowego) do dnia 11.10.2019 roku z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy na stanowisku 
Samodzielny referent / Specjalista ds. administracyjno-finansowych”. 
  
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone. 
Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone będą powiadomione o terminie kolejnego etapu 
postępowania. 
  
Załączniki: 

1. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko wskazane w ogłoszeniu jest 
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Rembertów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, Al. 
Gen. A Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa (dalej: DBFO Rembertów). 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w DBFO Rembertów nadzoruje wyznaczony Inspektor 
Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: 
dbfo@dbforembertow.waw.pl. 

3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko 
wskazane w ogłoszeniu w oparciu o następujące podstawy prawne: 

a. art. 6 ust. 1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny - Ustawa z dnia 



26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych), 

b. art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda, wyrażona przez wyraźne 
działanie potwierdzające), 

c. art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą przed zawarciem umowy). 

4. Odbiorcami danych osobowych kandydatów mogą być podmioty współpracujące z DBFO 
Rembertów na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty 
świadczące usługi hostingu poczty elektronicznej – w przypadku przesłania dokumentów 
aplikacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej). 

5. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji 
(w zw. z art. 15 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) lub do 
wycofania zgody przez kandydata. 

6. W związku z przetwarzaniem ich danych osobowych kandydatom przysługują następujące prawa: 
prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, 
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

7. Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy 
lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia 
udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być 
wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie 
pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 


