
                                                                                             Kutno, dnia 14 lutego 2020 roku 

A.110.5.2020.RK 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

REFERENT 
 

w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych 
 

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, 

- 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: 

• ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

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

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

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



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

• ustawy  z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych  

• ustawy z dnia 21 lutego2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku                                      

z zapewnieniem stosowania 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) 

•  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.                    

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia                                   

25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich                              

i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych 

• Rozporządzenia w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze 

środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

• 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 

• Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów 

medyczn  ych wydawanych na zlecenie 

• 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: 

- mile widziane doświadczenie w administracji publicznej, 

- umiejętność obsługi drukarki, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych, 

- samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji, 

- umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej, 



- bardzo dobre umiejętności organizacji i zarządzania czasem, 

- umiejętność redagowania pism, 

- dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków, 

- komunikatywność. 

 

2. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku: 

1.  Znajomość  przepisów obowiązujących na zajmowanym stanowisku. 

2. Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw prowadzonych przez Dział ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

3.  Udzielanie informacji na temat programów celowych, realizowanych przez Łódzki 

Oddział PFRON. 

4.  Współpraca z podmiotami zajmującymi się propagowaniem i rozwijaniem pomocy            

w środowisku osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji 

pozarządowych jako głównego partnera w realizacji zadań. 

5. Współpraca z wyżej wymienionymi podmiotami oraz jednostkami administracji publicznej 

w tworzeniu powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie 

rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

6. Współpraca z Działem Finansowym w zakresie przygotowywania sprawozdawczości 

finansowej i realizacji zadań. 

7. Współdziałanie z pozostałymi pracownikami Działu w celu sprawnej obsługi wszystkich 

realizowanych przez Dział zadań. 

8. Przyjmowanie i sprawdzanie kompletności wniosków od osób niepełnosprawnych                    

lub instytucji reprezentujących ich interesy (zgodnie z obowiązującymi przepisami)                             

w zakresie spraw prowadzonych przez Dział. 

9. Wprowadzanie do elektronicznych systemów, takich jak  SOW i Tylda złożonych 

wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON. 

10. Przygotowywanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

dokumentów oraz rozliczenia przyznawanych świadczeń. 

11. Prowadzenie rejestru wniosków wg poszczególnych zadań. 

12. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej w zakresie wydatkowania środków na realizowane 

zadania PFRON. 

13. Dokonywanie ocen i sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad realizowanymi zadaniami. 

14. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z wykorzystania środków PFRON. 



15. Udzielanie odpowiedzi na indywidualne pisma od osób niepełnosprawnych,  

stowarzyszeń oraz instytucji dot. realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON,                        

skarg i wniosków. 

16.  Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji w zakresie prowadzonych spraw. 

 

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, 

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

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

5.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 

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

7.  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

8. kwestionariusz osobowy zgodny z załączonym wzorem. 

9. 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 24 lutego 2020 r. do godz. 11.00  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 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 PCPR w Kutnie 

        Joanna Seweryn 

        Starszy specjalista pracy socjalnej 


