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Stanowisko ds. informatyki i ochrony danych 
osobowych 

OBOWIĄZKI: 
 

I. W ZAKRESIE ORGANIZACJI I SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA 
STANOWISKA PRACY: 
1. Kompletowanie i znajomość aktualnych przepisów prawnych z zakresu: 

- prawa samorządowego, 
- postępowania administracyjnego, 
- prawa administracyjnego, 
- uchwał Rady Gminy, 
- zarządzeń i decyzji Wójta Gminy, 
- innych przepisów prawnych z zakresu prowadzonych spraw. 

2. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym 
rzeczowym wykazem akt. 

3. Prawidłowe pobieranie opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie 
skarbowej. 

4. Opracowywanie niezbędnych projektów uchwał dot. prowadzonych 
spraw oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy. 

5. Zgłaszanie potrzeby uzyskania opinii właściwej komisji Rady Gminy               
w zakresie prowadzonych spraw. 

6. Planowanie zadań rzeczowych i wydatków z prowadzonej dziedziny oraz 
sporządzanie sprawozdań z ich realizacji. 

7. Przekazywanie do archiwum akt i dokumentów – zgodnie z instrukcją 
kancelaryjną i archiwalną. 

8. Przekazywanie właściwej komórce organizacyjnej odpowiednich danych  
i informacji do Biuletynu Informacji Publicznej oraz do gazety lokalnej 
dotyczących wykonywanych obowiązków. 

9. Doskonalenie zawodowe, doskonalenie form pracy, bieżące 
zapoznawanie się z aktami prawnymi i zarządzeniami. 
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II. W ZAKRESIE INFORMATYKI: 
1. Prowadzenie ewidencji stosowanych systemów i programów 

komputerowych oraz ich licencji w Urzędzie Gminy. 
2. Prowadzenie ewidencji baz danych Urzędu Gminy. 
3. Organizacja wdrażania i eksploatacji systemów i programów 

komputerowych w Urzędzie Gminy. 
4. Ustalanie uprawnień dostępu do danych zawartych w bazach 

komputerowych. 
5. Zakup, wdrażanie i eksploatacja zewnętrznych baz danych. 
6. Przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych pracowników Urzędu Gminy z 

zakresu obsługi komputera  w przypadku nowo wdrażanych  spraw 
informatycznych (według potrzeb). 

7. Wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego w Urzędzie 
Gminy. 

8. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz dokonywanie 
inwentaryzacji i wycofywania z użytku zużytego sprzętu komputerowego. 

9. Nadzór informatyczny nad projektem e-Urząd oraz jego wdrażanie. 
10. Nadzór informatyczny nad Elektroniczną Platformą Usług Administracji 

Publicznej (ePUAP-em) i  pocztą elektroniczną na poszczególnych 
stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy. 

11. Nadzór informatyczny nad czytelnią internetową oraz koordynacja 
udostępniania Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego oraz Monitora 
Polskiego B. 

12. Koordynacja i nadzór informatyczny podczas wyborów samorządowych, 
parlamentarnych i referendów. 

13. Obsługa informatyczna Systemu Informacji Oświatowej (SIO), 
14. Prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej. 
15. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej  Gminy Domaszowice. 
16. Prowadzenie i aktualizacja elektronicznego zbioru aktów prawa 

miejscowego. 
17. Przygotowywanie dokumentów Urzędu Gminy Domaszowice (m.in. 

 uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy) otrzymanych w wersji    
XML z poszczególnych stanowisk pracy i zablokowywanie ich w Edytorze 
Aktów Prawnych oraz bieżące zamieszczanie ich w formie 
elektronicznego  zbioru aktów prawa miejscowego. 

III. WYKONYWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTROWANIA DANYMI 
OSOBOWYMI: 

1. Przygotowywanie dokumentów dotyczących pracy i działalności 
administratora danych osobowych w Urzędzie Gminy. 

2. Wykonywanie zadań oraz przestrzeganie ustawy o ochronie danych 
osobowych wraz z przepisami wykonawczymi. 

3. Dokonywanie inwentaryzacji i ewidencjonowanie zbiorów danych 
osobowych w Urzędzie Gminy. 
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4. Prowadzenie ewidencji osób przetwarzających dane osobowe. 
5. Sporządzanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami 

informatycznymi, instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony 
danych osobowych, w Urzędzie oraz innych dokumentów przewidzianych 
przepisami prawa. 

    6. Opracowanie i wdrażanie programu szkolenia w zakresie zabezpieczenia 
     systemu informatycznego. 
7. Przygotowywanie dokumentów do rejestracji zbiorów danych osobowych 

u Generalnego Inspektora Danych Osobowych, w tym przygotowywanie 
wniosków o zgłoszeniu zbioru danych osobowych do rejestracji. 

8. Przygotowywanie upoważnień i oświadczeń dla osób przetwarzających 
dane osobowe w wersji papierowej i informatycznej. 

9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez administratora danych 
osobowych w Urzędzie Gminy. 

 
IV. W ZAKRESIE SPORTU: 

1. Prowadzenie spraw związanych z kulturą fizyczną i sportem oraz 
sprawowanie nadzoru nad obiektami z nimi związanymi. 

2. Współpraca z Gminnym Zrzeszeniem LZS, LZS-ami oraz UKS-ami                  
z terenu Gminy Domaszowice. 

3. Współpraca w zakresie kultury fizycznej i sportu z innymi samorządami, 
związkami i organizacjami sportowymi. 

4. Nadzór, współorganizowanie i koordynowanie w zakresie organizacji 
imprez sportowych. 

5. Nadzór i kontrolowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach 
oraz boisk i szatni sportowych w poszczególnych miejscowościach na 
terenie Gminy Domaszowice. 

6. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych. 
7. Wnioskowanie do Wójta w zakresie remontów i inwestycji gminnych 

obiektów sportowo-rekreacyjnych. 
8. Ewidencja obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych. 
9. Nadzór nad przygotowaniem obiektów do sezonu sportowego i bieżąca 

kontrola ich funkcjonowania. 
   10. Przygotowywanie dokumentacji konkursowych na realizację zadań 
         publicznych związanych z zadaniami sportowymi oraz merytoryczne 
         akceptowanie przedstawionych do rozliczenia rachunków związanych 
         z realizacją tych zadań. 
 
V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI: 

1. Należyte i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych i przepisów 
    Kodeksu Pracy. 
2. Dbanie o powierzony sprzęt, mienie, ład i estetykę miejsca pracy. 
3. Przestrzeganie dyscypliny, porządku i regulaminu obowiązującego                    

w Urzędzie. 
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4. Codzienne zabezpieczanie mienia i dokumentów po zakończeniu pracy. 
5. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i BHP. 
6. Należyte i sumienne załatwianie spraw petentów. 
7.Kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich wśród pracowników 
   Urzędu. 
8.Sygnalizowanie stwierdzonych nieprawidłowości bezpośredniemu 
   przełożonemu. 
9. Zachowanie tajemnicy służbowej. 

   10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy 
     i bezpośredniego przełożonego. 

   11. Zastępstwo w czasie nieobecności w pracy Pana Ireneusza Żyły 
     w zakresie spraw związanych z obroną cywilną, sprawami wojskowym 
      i działalnością gospodarczą. Pana zastępować będzie w czasie 
     nieobecności  Pan Ireneusz Żyła.  
 

 
 Przyjął do wiadomości i stosowania Zatwierdził 

 
Data 

 
02-07-2012 

 
 

Cezary Biernacki 
 
 
 
  

 
Wójt Gminy – Zenon Kotarski 

Imię                
i nazwisko 

Podpis 
 

 

 

 

 

 

 


