
LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 

ul. Kadrowa 9        04-421 Warszawa 

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 

Referent – 1 etat 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 

• Obsługa scalonego funduszu świadczeń socjalnych – dokumentacja oraz posiedzenia komisji; 

• Obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – dokumentacja oraz posiedzenia zespołu 

socjalnego; 

• Pomoc w administrowaniu majątkiem szkoły – inwentaryzacja mienia;  

• Pomoc w prowadzeniu sekretariatu uczniowskiego – prowadzenie dokumentacji, obsługa systemów 

informatycznych. 

Warunki pracy na danym stanowisku: 

Miejsce pracy: Praca w budynku LI Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Warszawie, ul. Kadrowa 9. 

Budynek nie przystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Brak windy. Bezpieczne warunki 

pracy na stanowisku. 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą interesanta oraz 

przemieszczaniem się wewnątrz budynku. 

Wymagania niezbędne: 

• wykształcenie średnie bądź wyższe; 

• minimum roczne doświadczenie na stanowisku administracyjnym; 

• obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa 

polskiego zgodnie z art.11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych 

(Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.); 

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

• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 

• nieposzlakowana opinia. 

Wymagania dodatkowe: 

• znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office; 

• znajomość regulacji prawnych z zakresu: zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ochrony danych 

osobowych, akty prawne regulujące funkcjonowanie szkoły i prowadzenie dokumentacji placówki; 

• wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, 

systematyczność, kreatywność i zaangażowanie. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 

jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia 

• podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej; 

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 

• kopie świadectw pracy, potwierdzających okres pracy wskazany w CV; 

• podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; 



• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 

praw publicznych; 

• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

• podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko referenta przez LI Liceum 

Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki z siedzibą w Warszawie ul. Kadrowa 9, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).” 

• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza 

skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych. 

Terminy i miejsce składania dokumentów: 

• dokumenty należy złożyć do 7 grudnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego / osobistego 

dostarczenia dokumentów); 
• miejsce składania dokumentów: LI Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki; ul. Kadrowa 9; 04-421 

Warszawa, w kopercie z dopiskiem „Referent” 

Dane osobowe – klauzula informacyjna: 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zapisami 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu 

prawach z tym związanych. 

• Administratorem danych osobowych jest Dyrektor LI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w 

Warszawie, ul. Kadrowa 9; 04-421 Warszawa. 

• Kontakt do inspektora danych osobowych: iod@cbi.org.pl 

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy: Referent. 

• Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w formie papierowej będą przetwarzane przez 

Administratora Danych Osobowych LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki – Dyrektora 

LILO. 

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta. 

• Uprawnienia na podstawie przepisów RODO: 

− prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także 

prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy ADO: 

lo51@lilo.edu.pl  

− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

• Podstawa prawna przetwarzania danych: Art. 221. Kodeksu pracy. 

• Inne informacje: Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. Fakt przekazania danych dodatkowych, niewymaganych w ogłoszeniu, uznajemy za 

wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych. 

Inne informacje: 

• Oferty złożone po terminie oraz oferty niekompletne, niespełniające wymagań niniejszego ogłoszenia 

zostaną odrzucone. 

• Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.  
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