
Kutno, dnia 15.10.2019 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

REFERENT

w Dziale pomocy rodzinie i świadczeń

Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, 

ul. B. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno.

Liczba etatu – 1 etat

Wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy

Miejsce  wykonywania  pracy –  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Kutnie,

ul. B. Krzywoustego 11

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych  

(t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.,   poz.  1282 z  późn.  zm.)  Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Kutnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Referent

1.      Wymagania 

 a) niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia

- doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata stażu pracy w administracji publicznej,

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

-  brak  prawomocnego  wyroku  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia  

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,

- nieposzlakowana opinia,

- znajomość przepisów:

• ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej

• ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

• ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

• ustawy z dnia 14 lipca 1983r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 



• ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

• ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 nazywanego ogólnym Rozporządzeniem  o ochronie danych

osobowych, zwane dalej RODO

• rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  03  sierpnia  2012  r.

w  sprawie  udzielania  pomocy  na  usamodzielnienie,  kontynuowanie  nauki

oraz zagospodarowanie

• rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  23  sierpnia  2012  r.

w sprawie domów pomocy społecznej

• rozporządzenia  prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie

instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji

w sprawie organizacji i działania archiwów zakładowych

• wiedza  z  zakresu  zasad  funkcjonowania  administracji  publicznej,  w  szczególności

samorządu terytorialnego.

- znajomość procedur administracyjnych i przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania

Administracyjnego i Instrukcji Kancelaryjnej,

- obsługa komputera (pakiet MS Office - Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet).

b) dodatkowe:

- samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji,

- umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,

- bardzo dobre umiejętności organizacji i zarządzania czasem,

- sumienność, dyspozycyjność,

- dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

- komunikatywność, 

- kierowanie się zasadami etyki zawodowej.

2. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

1. Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do domów

pomocy społecznej;

2.  Umieszczanie  skierowanych  osób  w  odpowiednich  typach  domów  pomocy społecznej



i współpraca w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami;

3.  Przygotowywanie  decyzji  administracyjnych  w  sprawach  dotyczących  osób  objętych

opieką  instytucjonalną,  umieszczanych  w  domach  pomocy  społecznej  np.  sporządzanie

decyzji o umieszczeniu osoby w DPS, w przypadku zgonu mieszkańca, rezygnacji z DPS,

odpłatności za pobyt w DPS dla osób przyjętych przed i po 01.01.2004 roku, itp. )

4. Prowadzenie bieżącej analizy stopnia wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej;

5.  Prowadzenie  rejestrów:  osób  kierowanych  do  domów pomocy społecznej  na  zasadach

obowiązujących  przed  01  stycznia  2004  roku,  osób  kierowanych  do  domów  pomocy

społecznej  na  zasadach  obowiązujących  po  01  stycznia  2004  roku  oraz  rejestru  osób

oczekujących na przyjęcie do DPS;

6. Nadzór nad działalnością domów pomocy społecznej, w tym m.in. kontrola prawidłowości

ich  funkcjonowania  w  zakresie  świadczenia  usług  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

i standardami;

7. Przygotowanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń dla osób opuszczających

rodziny zastępcze, którym przysługuje pomoc na podstawie ustawy z dnia 09 czerwca 2011

roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (nowe zasady);

8.  Pomoc  w  uzyskaniu  odpowiednich  warunków  mieszkaniowych,  w  uzyskaniu

odpowiedniego zatrudnienia osobom opuszczającym rodziny zastępcze (nowe zasady);

9.  Planowanie  form  pomocy  dla  osób  kontynuujących  naukę  –  byłych  wychowanków

rodzinnej  pieczy  zastępczej  (nowe  zasady)  oraz  współpraca  w  tym  zakresie

z poszczególnymi opiekunami usamodzielnienia oraz różnymi instytucjami;

10.  Naliczanie  przyznanej  pomocy  finansowej  dla  osób  usamodzielnianych  –  byłych

wychowanków rodzin zastępczych (nowe zasady) – sporządzanie list wypłat;

11.  Prowadzenie  rejestru  osób  kontynuujących  naukę  byłych  wychowanków  rodzin

zastępczych (nowe zasady);

12.  Sprawozdawczość  w  zakresie  świadczeń  przyznawanych  osobom  usamodzielnianym

opuszczającym rodziny zastępcze wg. nowych zasad;

13. Sprawdzanie sytuacji osób usamodzielnianych opuszczających rodzinną pieczę zastępczą

na  podstawie  ustawy  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  z  dnia

9 czerwca 2011 roku;

14.Obsługa systemu informatycznego „CAS” i „POMOST” i sporządzanie sprawozdawczości

dotyczącej  realizacji  zadań  ustawy o:  pomocy społecznej,  wspieraniu  rodziny  i  systemie

pieczy  zastępczej  oraz  przekazywanie  jej  właściwemu  organowi  również   w  wersji

elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;



15. Opracowywanie planu kontroli placówek pomocy społecznej na dany rok kalendarzowy;

16. Organizowanie szkoleń dla kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu;

17. Opracowanie i wdrożenie systemu kontroli zarządczej w jednostce;

18. Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status

uchodźcy;

19. Przygotowywanie materiałów, zbieranie odpowiednich danych do opracowania i realizacji

powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

20.  Przygotowywanie  wniosków  składanych  w  celu  ubiegania  się  o  zewnętrzne  środki

finansowe  na  realizacje  zadań  wynikających  z  ustawy  o  pomocy  społecznej  i  ustawy

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

21. Przygotowanie danych wynikających z zakresu obowiązków dotyczącego przygotowania

sprawozdania z oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej;

22.  Współpraca  z  jednostkami  samorządu  terytorialnego,  instytucjami,  organizacjami

społecznymi,  Kościołem  Katolickim  i  innymi  kościołami,  związkami  wyznaniowymi,

fundacjami  i  stowarzyszeniami  w  zakresie  realizacji  zadań  ustawy o  pomocy  społecznej

i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

23. Prowadzenie składnicy akt/archiwum zakładowego i nadzorowanie stosowania instrukcji

archiwalnej przez komórki organizacyjne Centrum.

24. Nadzór nad stosowaniem w Centrum przepisów dotyczących procedur administracyjnych,

przepisów kancelaryjnych oraz postępowania z aktami.

3. Warunki pracy:

Praca  w  warunkach  biurowych.  Stanowisko  pracy  wyposażone  w  komputer  oraz  inne

urządzenia  biurowe  (drukarka,  kserokopiarka,  telefon,  niszczarka  do  dokumentów).

Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących

na  stanowisku  należą:  wymuszona  pozycja  ciała,  obciążenie  układu  mięśniowo-

szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu. 

W  miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienia  niniejszego  ogłoszenia  wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%



4. Wymagane dokumenty:

1.   kopie  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie  oraz  staż  pracy,  kopie  innych

dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

2. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

3. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,

3.  oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

5.  podpisany własnoręcznie życiorys (CV) i list motywacyjny,

6.  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7. kwestionariusz osobowy zgodny z załączonym wzorem.

8.  podpisana  klauzula  informacyjna  dla  osób  ubiegających  się  o  zatrudnienie  dotycząca

przetwarzania danych osobowych.

W przypadku zatrudnienia kandydat  będzie obowiązany dostarczyć  oryginalne  dokumenty

do wglądu.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1282

z  późn.  zm.)  jest  zobowiązany  do  złożenia  wraz  z  dokumentami  kopii  dokumentu

potwierdzającego niepełnosprawność.

5.     Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Osoby  zainteresowane  udziałem  w  rekrutacji  proszone  są  o  składanie  dokumentów

aplikacyjnych  w  zaklejonej  kopercie  (z  adresem  zwrotnym)  z  dopiskiem:  „Nabór  na

stanowisko urzędnicze - referent”  – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

w terminie do dnia  25 października 2019 r. do godz. 14.00  lub przesłać pocztą na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie,  99-301 Kutno,  ul.  B.  Krzywoustego  11

(decyduje data wpływu do urzędu). 

Dokumenty  aplikacyjne  otrzymane  po  terminie  nie  będą  rozpatrywane  (decyduje  data

wpływu).  W  sytuacji  przeprowadzenia  rozmowy  kwalifikacyjnej,  kandydaci  zostaną

powiadomieni  o  terminie  powyższej  rozmowy.  Kandydat  zatwierdzony  do  przyjęcia

na stanowisko objęte naborem będzie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie.

W  przypadku  niespełnienia  wymagań  formalnych  określonych  w  ogłoszeniu  o  naborze,

dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone niezwłocznie po ich weryfikacji.



W  przypadku  spełnienia  wymagań  formalnych  i  wyboru  na  stanowisko  określone

w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów),

zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres

zatrudnienia  oraz  przez  okres  10  lat,  licząc  od  końca  roku  kalendarzowego,  w  którym

stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy

okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W  przypadku  spełnienia  wymagań  formalnych  dokumenty  aplikacyjne  niewybranych

kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy

z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia

konieczności  ponownego  obsadzenia  tego  samego  stanowiska.  Po  tym  czasie  dokumenty

będzie  można  odebrać  osobiście  za  potwierdzeniem  odbioru  lub  w  przypadku

ich nieodebrania zostaną komisyjnie zniszczone. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 355-47-52.

         

z up. Dyrektora 

Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kutnie

Starszy Specjalista 

Pracy Socjalnej 

Joanna Seweryn

 


