MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE,
ul. Wincentego Witosa 4; 18-500 Kolno
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA KURATORÓW
OSÓB CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONYCH
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie prowadzi stały nabór kandydatów na
kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. W przypadku, gdy wymagane będzie
ustanowienie kuratora, Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę.
Ustanowienie kuratora następuje w drodze postanowienia Sądu.
Uwaga: Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z
zatrudnieniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie, u. W. Witosa 4;
18-500 Kolno.

Podstawa prawna:
Art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji
określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji
rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późń.
zm.), a także art. 149 § 3, art. 162 § 1 oraz art. 175 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 406 z późn. zm.).
Zakres podstawowych zadań:
1) opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
zabezpieczenie – w miarę możliwości – jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej,
2) doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego,
3) reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem – tylko w przypadku i w
zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego,
4) kurator jest obowiązany do wykonywania swoich zadań z należytą starannością, jak
tego wymaga dobro pozostającego pod jego kuratelą i interes społeczny,
5) kurator powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich
ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod jego kuratelą lub jej
majątku.
Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności
prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, a jej stan nie
uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego
zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących
sprawach życia codziennego, takich jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług. Do
ważności czynności prawnej, przez, którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga
zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela
ustawowego (kuratora).

Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia
jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.
Kurator nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w
zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z
otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe.
Za sprawowanie kurateli może zostać kuratorowi przyznane przez Sąd, na jego
żądanie, stosowne wynagrodzenie ( okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono z
dochodów lub majątku osoby, dla której ustanowiono kuratora. A jeżeli osoba częściowo
ubezwłasnowolniona nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie
pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej.
Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień
przyznania wynagrodzenia.
Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

pełna zdolność do czynności prawnych,
korzystanie z pełni praw publicznych,
stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
niepozbawienie władzy rodzicielskiej,
nieposzlakowana opinia,
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kurateli nie może sprawować osoba, która była skazana za przestępstwo przeciwko
wolności seksualnej lub obyczajności albo za przestępstwo z użyciem przemocy wobec
osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem,
leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się
od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z
określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody Sądu,
wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków
kuratora.
Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego przed, którym
składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień
względem osoby ubezwłasnowolnionej.
Wymagane dokumenty:
1)
2)
3)
4)

CV,
list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora,
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
korzystaniu z pełni praw obywatelskich oraz o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej,
6) oświadczenie o nie orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności związanej z
wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
7) oświadczenie o nie orzeczeniu obowiązku powstrzymywania się od przebywania w
określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi
osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody Sądu,
8) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji kuratora,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do
celów rekrutacji.
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji i pełnieniem funkcji kuratora prosimy o
składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na
kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych” osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kolnie
– ul. W. Witosa 4, 18-500 Kolno, drogą e-mail:
mops@kolno.home.pl lub pocztą na wskazany poniżej adres.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
18 500 Kolno, ul. W. Witosa 4
Tel/fax. 86/ 278-28-49,
Rekrutacja ma charakter ciągły i nie zostaje określony termin zakończenia naboru.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami i zostaną oni zaproszeni
do kolejnego etapu rekrutacji, w którym konieczne będzie złożenie następujących
dokumentów:
1) oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora,
2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz
sprawowania kurateli,
3) oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy powierzonych danych osobowych
4) oświadczenie o niekaralności
5) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje (oryginały do
wglądu)
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (86) 278-28-49 od poniedziałku do
piątku w godz. 7:30 – 15:30. Informacji udziela Kierownik MOPS Kolno – Joanna
Kowalewska – Kuklińska.
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolnie
Joanna Kowalewska-Kuklińska
Kolno, dn. 23 kwietnia 2019 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie informuje, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, podanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z
naborem na kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w
Kolnie, ul. Wincentego Witosa 4, 18-500 Kolno jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kolnie.
2.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie uprawnienia wynikającego z art.22¹
Kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej
wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny( art. 6 ust.1 pkt c RODO).
3.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji. Zgoda będąca podstawą
przetwarzania danych osobowych ma charakter dobrowolny, a brak zgody spowoduje brak możliwości
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.
4.
Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie
dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
5.
Pani/Pana dane osobowe, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji.
6.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod.mops@kolno.home.pl
7.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

8.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
9.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Inspektorowi Ochrony
Danych , którego dane kontaktowe wskazane są wpkt.6. Zgodnie z art.21 ust.1 RODO, składając sprzeciw,
należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególna sytuacją.
10. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienie skargi Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

