
DYREKTOR OŚRODKA KULTURY GMINY TOMICE  

IM. WINCENTEGO BAŁYSA W TOMICACH 

Ogłasza rekrutację na stanowisko pracy:  

Młodszy Bibliotekarz/Starszy Bibliotekarz  

(w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia w pracy) 

 

I. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa  

34-100 Tomice, ul. Dworska 9, tel.: 33 823 48 09 

Zatrudnienie:  

Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa – Biblioteka Publiczna w Tomicach. 

Możliwość pracy w filiach bibliotecznych w Woźnikach i Witanowicach ze względu na 

specyfikę pracy. 

II. Stanowisko: Młodszy Bibliotekarz/Starszy Bibliotekarz  

(w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia w pracy) 

III. Wymiar czasu pracy: ¾ etatu 

IV. Wymagania niezbędne: 

- minimum wykształcenie wyższe (licencjat), preferowane bibliotekarskie 

- rozeznanie na rynku księgarskim 

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych 

- umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych 

- samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania 

- umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej   

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 

- niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe 

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku 

 

V. Wymagania dodatkowe: 

- łatwość nawiązywania kontaktu 

- skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki 

- kreatywność, silna motywacja do pracy 

- wysoka kultura osobista, komunikatywność 

- znajomość systemu bibliotecznego Libra 2000 

- doświadczenie w pracy w bibliotece publicznej 

- gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji 

VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

- gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki 

- prowadzenie dokumentacji bibliotecznej 

- opracowywanie zbiorów 

- udzielanie informacji 

- skontrum księgozbioru 

- dbałość o stan powierzonego mienia 



- promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu 

(media, strona internetowa, Facebook) 

- współpraca z lokalnymi instytucjami 

- organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, 

kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne 

- wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów 

wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki będą należeć do bibliotekarza 

VII. Wykaz wymaganych dokumentów: 

1. List motywacyjny. 

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  

    (wzór kwestionariusza zgodnie z załącznikiem nr 1). 

3. Kserokopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  

    i umiejętności zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem). 

4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem). 

5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez  

    kandydata za zgodność z oryginałem). 

6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku. 

7. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw   

    publicznych 

8. Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za   

    umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo    

    skarbowe 

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych” 

VIII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

1. Czas pracy: ¾ etatu – przeciętnie 30 godzin tygodniowo. 

2. Bezpośredni kontakt z czytelnikami. 

3. Praca przy komputerze wymagająca stałej koncentracji i obciążenia wzroku     

    (opracowywanie zbiorów bibliotecznych) 

4. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych  

    i szkodliwych warunków pracy. 

5. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników  

    – Ośrodka Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa. 

6. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy. 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów 

 

1. Wymagane dokumenty należy złożyć do 15 lipca 2020 r. do godziny 15:00,  

    pocztą (liczy się data wpływu) lub osobiście w Ośrodku Kultury Gminy Tomice  

    im. Wincentego Bałysa w Tomicach, ul. Dworska 9, 34-100 Tomice. 

2. Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  

   „Nabór na stanowisko bibliotekarza”.  

 



X. Pozostałe informacje 

1. Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie  

     o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

2. Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Tomice zastrzega sobie prawo do powiadomienia  

    o zakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji jedynie wybranych kandydatów,  

    a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia. 

3. Umowa o pracę z wyłonionym kandydatem zawarta może być od dnia 1 sierpnia 2020 r. 

4. Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony do 6 miesięcy  

    w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. 

5. Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania    

    informacji o wynikach naboru. Po upływie terminu odbioru złożone oferty zostaną trwale  

    i nieodwracalnie zniszczone. 

6. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. O wynikach konkursu   

    zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie. 

7. Na rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować propozycje działań, które kandydat/ka   

     chciał(a)by realizować w Bibliotece. 

XI. Klauzula informacyjna. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. 

Wincentego Bałysa w Tomicach z siedzibą w Tomicach, ul. Dworska 9, 34-100 Tomice, 

adres e-mail: kultura@tomice.pl, dyrektorokgt@tomice.pl, tel. 33 823 48 09, 

2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym 

inspektorem ochrony danych, za pomocą adresu iod.gmina@tomice.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach postępowania rekrutacyjnego 

niezbędnego do realizacji naboru na wolne stanowisko w siedzibie Administratora. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydata jest: art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

5. Odbiorcą danych osobowych kandydata będą wyłącznie uprawnieni pracownicy Ośrodka 

Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa. 

6. Dane osobowe kandydata, który zostanie zatrudniony w wyniku procesu rekrutacji, 

zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do 

końca okresu zatrudnienia, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone  

w celach postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane przez jeden miesiąc po 

zakończonym procesie rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. 

7. Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 

międzynarodowych. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych kandydatowi 

przysługują Państwu następujące prawa: 

1) prawo żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest 

uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane 

osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich, 

oraz informacji określonych art. 15 RODO, 

2) prawo żądania ich sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od 

Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są 

nieprawidłowe oraz ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,  



w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 

3) prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo 

żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w 

przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO, 

4) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo 

żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. 

Ust. 1 RODO, 

5) prawo do przenoszenia danych – prawo to jest możliwe do realizacji tylko w przypadku 

zautomatyzowanego tzn. komputerowego przetwarzania danych oraz jeśli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody osoby, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a 

lub w związku z realizacją umowy, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO. 

Administrator zrealizuje przysługujące kandydatowi prawa o ile nie będą istniały przesłanki 

RODO lub na Administratorze nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych 

przepisów zwalniający Administratora z obowiązku realizacji moich żądań. 

Aby skorzystać ze swoich praw kandydat ma obowiązek złożyć stosowny wniosek  

(w zależności od żądania) do Administratora. Administrator może wystąpić o uzupełnienie 

danych podanych we wniosku w celu jednoznacznej identyfikacji osoby kandydata w związku 

z obsługą złożonego wniosku.  

9. Jeżeli kandydat uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są w sposób naruszający 

przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce swojego pobytu, wykonywania pracy 

lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

11. Dane osobowe kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. za 

pomocą systemów informatycznych. Administrator nie będzie wobec kandydata podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym kandydat nie będzie podlegał profilowaniu czyli takiemu 

przetwarzaniu, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych 

czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 

dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 

osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub 

przemieszczania się. 

Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Tomice 

/ - / Aneta Homel 

  

 

 

 

 


