
 
Kto szuka 

pracownika? 

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Na jakie 

stanowisko 

szukamy 

pracownika? 

 stanowisko ds. wdrażania i monitorowania standardów 

akredytacji - administrator 

W jakim 

projekcie? 

Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój 

ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 

Jakie są warunki 

zatrudnienia? 

 1 pełen etat, 

 Umowa na czas określony do 31 grudnia 2020 r. 

 Miejsce pracy ul. Żurawia 4A, 00-503 Warszawa. 

 Elastyczny czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy między 

godziną 7.30 a 9.00).  

Jakie są korzyści z 

pracy? 

 Będziesz tworzyć i wdrażać system akredytacji Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii Społecznej AKSES, mający na celu 

zapewnienie wysokiej jakości wsparcia dla podmiotów ekonomii 

społecznej i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 Poszerzysz swoją wiedzę o podmiotach ekonomii społecznej i 

solidarnej, w tym organizacjach pozarządowych, prawie zamówień 

publicznych, funduszach europejskich. 

 Dowiesz się jak pracuje się w administracji rządowej. 

 Poznasz zasady pracy projektowej i realizacji projektów 

współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 Otrzymasz dostęp do szkoleń oraz pakietu socjalnego MRPiPS. 

Jaki będzie Twój 

zakres zadań? 

Udział w projektowaniu i wdrażaniu systemu akredytacji Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii Społecznej AKSES, w szczególności: 

 udział w modyfikacji zasad systemu akredytacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem standardów,  

 przygotowanie raportów z wnioskami i rekomendacjami dot. 

wprowadzenia zmian w standardach, wynikających z dokonanych 

analiz i konsultacji, 

 udział w przygotowaniu koncepcji i wprowadzeniu narzędzia do 

badania satysfakcji klientów OWES, 

 udział w zebraniu uwag i opinii dot. narzędzia od osób 

korzystających z niego w trakcie 1. Naboru wniosków, 

 udział w weryfikacji regulaminu procedury akredytacji 

i dostosowaniu do formuły otwartego naboru wniosków 

o akredytację oraz jego dalszy cykliczny przegląd i aktualizacja, 

 udział w opracowaniu raportów z wnioskami i rekomendacjami 

w zakresie regulaminu, 

 odbiór merytoryczny wybranych produktów, 

 uczestnictwo w spotkaniach Komitetu Akredytacyjnego, 

 wsparcie merytoryczne prac Komitetu Akredytacyjnego, 



 
 udział w przygotowaniu publikacji 

 przygotowanie zlecenia wybranych ekspertyz/raportów 

w projekcie, 

 inne zadania zlecone przez Kierownika projektu. 

 

Jakie 

wynagrodzenie 

proponujemy? 

Wynagrodzenia miesięczne ok. 4 100 zł brutto. 

Jakie mamy 

wymagania? 

 Wykształcenie wyższe 

 Komunikatywność 

 Umiejętności analityczne 

 Umiejętność pracy w zespole 

 Kreatywność 

 Gotowość do nauki 

 Zaawansowana obsługa komputera: MS Office (MS Word, MS 

Excel). 

 Znajomość problematyki: 

 Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, 

 ustawy o spółdzielniach socjalnych,  

 zasad Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji 

Wsparcia Ekonomii Społecznej – AKSES, 

 zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych UE, 

  ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie,  

 

 Mile widziany 1 rok doświadczenia w jednostkach sektora 

finansów publicznych lub we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych lub 

przy wdrażaniu projektów współfinansowanych w ramach EFS. 

Jakich 

dokumentów 

potrzebujemy? 

Kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane 

dobrowolnie, jednak bez podania wymaganych danych osobowych 

nie jest możliwy udział w naborze.  

Administrator danych i kontakt do niego: Minister Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej; adres siedziby administratora: ul. 

Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa; info@mrpips.gov.pl  

Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@mrpips.gov.pl lub na 

adres siedziby administratora.  

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko 

pracy poza korpusem służby cywilnej.  

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być 

ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. 

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych 

do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. 

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do 
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przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy poza korpusem 

służby cywilnej oraz przez okres wynikający z przepisów  

o archiwizacji i wytycznych Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Uprawnienia: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo żądania od 

administratora danych dostępu do danych i ich sprostowania. 

W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 

 życiorys i list motywacyjny, 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów rekrutacji, 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

 kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie 

zawodowe (kopie zaświadczeń o zatrudnieniu, o wykonaniu 

zlecenia/dzieła, itp. lub kopie świadectw pracy), w przypadku ich 

posiadania, 

Jak będzie 

przebiegała 

rekrutacja? 

 Wymagane dokumenty należy przesłać na adres 

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 

z dopiskiem: Rekrutacja Akredytacja.  

 Na zgłoszenia oczekujemy do: 16 kwietnia 2019 r. 

 Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi 

wymagania formalne. 

 Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną. 

 Zaproszeni kandydaci będą zobowiązani do złożenia oświadczeń  

o niekaralności oraz o posiadaniu polskiego obywatelstwa  

 


