
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Słupsku  

ogłasza nabór na stanowisko:   kierownik gospodarczy 

Miejsce wykonywania pracy: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I.J. Paderewskiego  

z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 106, 76-200 Słupsk, kontakt telefoniczny:  

59 8432861, 690448075 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy (40 godzin) 

2. Zatrudnienie na okres próbny na okres 3 miesięcy (z możliwością przedłużenia na kolejny 

okres zgodnie z przepisami w tym zakresie). 

3. Wynagrodzenie: 

     1) wynagrodzenie zasadnicze 3800 zł brutto 

     2) dodatek funkcyjny – 540 zł brutto 

     3) dodatek za wysługę lat – liczony od wynagrodzenia zasadniczego po przepracowanych   

pięciu latach 

4. Wymagania niezbędne: 

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego, 

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw 

publicznych, 

3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, 

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa 

karno-skarbowe, 

4) nieposzlakowana opinia. 

5. Wymagania kwalifikacyjne (spełnienie minimum jednego z poniższych warunków): 

1) wykształcenie wyższe administracyjne lub techniczne (w tym licencjat) odpowiedniej 

specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz minimum 2 letni 

staż pracy na stanowisku kierowniczym, 

2) wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie 

zadań na stanowisku technicznym oraz minimum 6 letni staż pracy. 

6. Wymagania dodatkowe: 

1) znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa w zakresie: 

a) Ustawy Prawo zamówień publicznych,  

b) Ustawy o finansach publicznych, 

c) Ustawy Prawo oświatowe, 

d) Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 

e) Ustawy Kodeks pracy, 

f)   Ustawy o ochronie danych osobowych, 

g) 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 RODO). 
 

2) umiejętność zarządzania zespołem pracowników w tym dokonywania oceny ich pracy  

i przydatności na zajmowanym stanowisku, 

3) dobra organizacja pracy własnej i podległego personelu, 

4) komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność oraz dyspozycyjność.  



5) Warunki pracy na danym stanowisku: zmienne tempo pracy, wymaga samodzielności, 

dokładności i konieczności szybkiego reagowania oraz podejmowania decyzji. 
 

7. Wymagane dokumenty: 
 

1) CV zawierające dane zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy: 

     a) imię i nazwisko, 

     b) data urodzenia, 

     c) wykształcenie, 

     d) przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 

          e) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje,   

              uprawnienia, staż pracy (kserokopie świadectw pracy), 

        f) dane kontaktowe (nr telefonu) – podanie danych dobrowolne lecz niezbędne  

               do kontaktu z Kandydatem, 

 2)  list motywacyjny. 

 3)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,  

 4 )  oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem, 

 5)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. 

 

II.  ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO 

1. Kierownik gospodarczy odpowiada za całokształt spraw dotyczących prawidłowego 

funkcjonowania obiektów i posesji szkolnych w tym: stan sanitarno-techniczny, 

bezpieczeństwo i higienę pracy, ochronę przeciwpożarową, bezpieczeństwo fizyczne  

i techniczne oraz informacji, gospodarkę kluczami i wyposażenie Szkoły. 

2. Kierownik gospodarczy kontroluje, nadzoruje i dba m.in. o: 

1) utrzymanie czystości wewnątrz budynków i terenów wokół budynków,  

2) właściwy stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ogrodzenia zewnętrznego, 

3) kompleksowe czyszczenie rynien i kontrolę rur spustowych na budynkach, 

4) właściwy stan oświetlenia na posesji i wewnątrz budynków, urządzeń elektrycznych, 

5) sprzęt przeciwpożarowy,  

6) właściwy stan techniczny wyposażenia pomieszczeń Szkoły, 

7) prowadzi niezbędną dokumentację w zakresie ewidencji mienia Szkoły oraz 

odpowiada za przygotowanie danych do przeprowadzenia inwentaryzacji, 

8) terminowe przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków, 

badań i pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej, wentylacyjnej, przewodów 

kominowych itp., 

9) właściwe zabezpieczenie obiektu i mienia ruchomego Szkoły w tym - nadzór nad 

systemem alarmowym, systemem monitoringu wizyjnego, 

10) wyposażenie apteczek szkolnych. 

3. Kierownik gospodarczy w przypadku sygnału włamania bądź wzbudzenia sygnału                   

z innych przyczyn przez firmę ochrony mienia zobowiązany jest stawić się do pracy                   

i wyjaśnić przyczyny wystąpienia alarmu. 

4. Kierownik gospodarczy nadzoruje i koordynuje pracę podległych służbowo pracowników 

obsługi, m. in: 

1) nadzoruje i ustala harmonogram miesięcznej, tygodniowej i dziennej pracy personelu 

obsługowego, 

2)  prawidłowo nalicza i terminowo rozlicza nadgodziny zgodnie z przyjętym                    

w szkole okresem rozliczeniowym, 

3) zaopatruje pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi 

normami, prowadzi ewidencję, 

4) współpracuje z sekretarzem szkoły i firmą BHP w organizowaniu szkoleń  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 



5) współpracuje z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PSM Słupsk w zakresie 

realizacji prawidłowego zabezpieczenia pomieszczeń w których przetwarzane  

i przechowywane są dane osobowe w Szkole, 

6) przeciwdziała zagrożeniu zdrowia i życia oraz mienia, niedbalstwu, marnotrawstwu i 

niegospodarności, 

7) terminowo przygotowuje wnioski o przyznanie premii i nagrody rocznej   

pracownikom obsługi, 

5. Kierownik gospodarczy odpowiada materialnie za całość i stan składników 

majątkowych Szkoły. 

6. Inwentaryzuje i znakuje sprzęt szkolny, sprzęt elektroniczny oraz prowadzi księgi 

inwentarzowe zgodnie z przepisami. 

7. Prowadzi reklamacje i naprawy pogwarancyjne towarów i usług świadczonych na rzecz 

PSM w Słupsku. 

8. Przy wydatkowaniu środków finansowych stosuje i przestrzega ustawę o zamówieniach 

publicznych: przeprowadza procedury zamówień publicznych na dostawy, usługi  

i roboty budowlane, prowadzi rejestr zamówień publicznych. 

9. Przygotowuje do rozliczenia zakupy dokonywane z pogotowia kasowego. 

10. Zakupuje środki czystości, druki, materiały biurowe, bilety autobusowe oraz inne środki 

niezbędne do prowadzenia Szkoły (wyposażenie, pomoce dydaktyczne, sprzęty itp.), 

prowadzi ewidencje w tym zakresie. 

11. Prowadzi ewidencję sprzętu, wyposażenia Szkoły w programie komputerowym  

i     księgach inwentarzowych pełnej i niepełnej wartości. 

12. W zakresie inwestycji i gospodarki remontowej kierownik gospodarczy odpowiada za:  

1) terminowe prowadzenie książki obiektów szkolnych, 

2) uczestniczy w komisyjnych okresowych przeglądach Szkoły, 

3) opracowanie wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych, remontowych  

i budowlanych w porozumieniu z dyrektorem i głównym księgowym, 

4) prowadzenie rejestru remontów, 

5) zabezpieczenie zadania inwestycyjnego w potrzebną dokumentację projektowo – 

techniczną i kosztorysową, 

6) przeprowadza akcje ofertowe na zakupy inwestycyjne, roboty budowlane                   

i projektowe, przy jednoczesnym przestrzeganiu ustawy o zamówieniach 

publicznych, 

7) zawiera porozumienia wstępne i przygotowuje projekty umów na zakupy 

inwestycyjne oraz roboty budowlane, 

8) przygotowuje przetargi przestrzegając ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy 

prawo budowlane (samodzielnie lub we współpracy ze specjalistą), 

9) uzyskuje pozwolenia budowlane na modernizację i rozbudowę, 

10) nadzoruje przestrzeganie terminów w zakresie składania zamówień, podpisywania 

protokołów odbioru, biegu dokumentacji itp., 

11) przestrzega terminowego i jakościowego wykonania prac budowlanych                     

i inwestycyjnych, sprawdza faktury, rachunki itp. za zgodność z wykonaną pracą       

i zawartą umową, 

12) prowadzi prawidłowo ewidencję i dokumentację inwestycyjną, 

13) organizuje i nadzoruje szkolne remonty oraz usuwanie awarii wykonywane 

„systemem gospodarczym”. 

13. Przygotowuje wnioski aplikacyjne do programów operacyjnych MKiDN i wnioski                  

o dotacje z Urzędu Miejskiego. 

14. Nadzoruje terminowe prowadzenie ewidencji wypadków uczniów i pracowników 

Szkoły. 

15. Redaguje wewnętrzne akty prawne i pisma w zakresie swoich kompetencji. 



16. Kierownik gospodarczy zastępuje w razie nieobecności Sekretarza Szkoły  

lub Samodzielnego Referenta w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania 

sekretariatu. 

17. Wykonuje inne polecenia i obowiązki zlecone przez Dyrekcję Szkoły, wynikające  

z potrzeb zmierzających do prawidłowego funkcjonowania i realizowania zadań 

statutowych Szkoły.  

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

 

 1. Dokumenty należy składać w terminie do 17 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 w 

Sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I.J. Paderewskiego w 

Słupsku, ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk osobiście lub pocztą, nie ma możliwości 

przyjmowania  dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. 

 2. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwiskiem  

    i imieniem z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika gospodarczego”. 

 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani                

o  terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.  

 4.   Oferty otrzymane po terminie  lub niekompletne nie będą rozpatrywane (Uwaga! decyduje 

data wpływu do   sekretariatu Szkoły).  

 5.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu    

rekrutacji. 

 

Inne informacje: 

 

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Słupsku zastrzega sobie:     

- prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie,  

      - prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami,  

- prawo nie wybrania żadnego z kandydatów. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W PROCESIE REKRUTACJI 

w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego z siedzibą  

w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 106 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), 

informujemy: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest Państwowa 

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego z siedzibą w Słupsku przy ul. 

Szczecińskiej 106 reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, adres kontaktowy  

e-mail: sekretariat@psm.slupsk.pl, tel. 059-8432861, 059-8432109 lub 690 - 448 - 075 

2) Administrator Danych zgodnie z Art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także korzystania 

z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt  

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PSM Słupsk; e-mail: 

iodo@psm.slupsk.pl lub pisemnie na adres PSM Słupsk z dopiskiem „Inspektor 

Ochrony Danych”. 

2. Cele przetwarzania danych 

Administrator Danych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa w związku z procesem rekrutacji: 

-  w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych w 

związku z realizowaniem zadań przez PSM Słupsk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

-  wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO, 

-  w celu realizacji umów z pracownikami, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

-  w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody  

w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO.  

W tym  przypadku istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

3. Przekazywanie danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców danych osobowych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych 

przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe; 

• podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się 

konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi 

(podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań 

wspomagających i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa tych danych.   

Informujemy również, że Administrator Danych nie przekazuje danych osobowych 

przetwarzanych w swoich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji 

międzynarodowych.   

mailto:sekretariat@psm.slupsk.pl
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4. Czas przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane w PSM w Słupsku przez czas niezbędny do 

przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których 

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Słupsku ma 

możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje 

konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Dane osobowe, których podanie wynika  

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w procesie rekrutacji będą przetwarzane 

przez okres do 30 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji. 

 

5. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

W związku z przetwarzaniem przez PSM Słupsk, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Państwu prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że 

udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać 

tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązana jest PSM Słupsk 

reprezentowana przez Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Słupsku; 

• sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 RODO  

– w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne; 

• usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana 

zgody; w pozostałych przypadkach, w których PSM Słupsk przetwarza dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończenia postępowania  

z zachowaniem wymaganego okresu archiwizacji i ewentualnych roszczeń; 

• ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania 

na podstawie art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,  

z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których PSM Słupsk posiada 

uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Państwa dane osobowe podane w ramach poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio do 

PSM w Słupsku będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,  

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2;  

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  

w stosunku do celu w jakim zostały zebrane - rekrutacja, w tym również profilowaniu. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z art 22 Kodeksu Pracy jest 

obligatoryjne. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury  

w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

mgr Beata Podgórna  

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej  

I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Słupsku 


