
A.110.6.2020.RK Kutno, dnia 9 lipca 2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor

w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym

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  

(tj. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1282) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor

1.      Wymagania 

 a) niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe,

- roczne doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia kadr 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 inspektora,

- nieposzlakowana opinia,

- znajomość przepisów:

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

• ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  roku  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

• ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy



• ustawy z dnia 13 października 1998 r. o ubezpieczeniach społecznych

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

• ustawy  z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych

• 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 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej

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

• ustawy  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  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  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,

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

b) dodatkowe:

- ukończone kursy lub szkolenia z zakresu kadr oraz zamówień publicznych,

- 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.Opracowywanie,  uzgadnianie  oraz  opiniowanie  pod  względem redakcyjnym i  prawnym

projektów  zarządzeń  Dyrektora,  projektów  uchwał  Rady  Powiatu  i  Zarządu  Powiatu

dotyczących  działalności  Centrum, projektów,  umów cywilnoprawnych zawieranych  przez

Centrum.

2.Udział  w  negocjacjach  warunków  umów  i  porozumień  zawieranych  przez  Centrum,

opiniowanie projektów takich umów i porozumień.

3.Prowadzenie  rejestrów  Uchwał  Zarządu  i  Rady  Powiatu  oraz  w  miarę  konieczności

zapoznawanie pracowników z treścią w/w dokumentów.

4.Prowadzenie rejestru  upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Starostę i Zarząd

Dyrektorowi Centrum i innym pracownikom w zakresie zadań realizowanych przez Centrum.

5.Prowadzenie  rejestru  upoważnień,  pełnomocnictw  oraz  powierzeń  wydanych  przez

Dyrektora.                   

6.Prowadzenie rejestru osób posiadających dostęp do informacji niejawnych o odpowiedniej

klauzuli.

7.Prowadzenie  rejestru  pism  wychodzących  z  Centrum  adresowanych  do  Rady,  Zarządu

 i Starosty.

8.Sporządzanie rocznego planu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

9.Udział w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych.

10.Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji planu kontroli.

11.Sporządzanie sprawozdań do GUS, PFRON.

12.Administrowanie  obiektem  Centrum,  kontakt  z  dostawcami  mediów,  usług,  obsługa

zawartych umów.

13.Sprawdzanie  pod  względem  merytorycznym  dowodów  księgowych  dotyczących

bieżącego funkcjonowania Centrum w zakresie Działu Organizacyjno- Administracyjnego.

14.Ubezpieczenie  obiektu  i  sprzętu  znajdującego  się  w  Centrum,  organizowanie  ochrony

obiektu.

15.Organizowanie  doskonalenia  zawodowego  pracowników  Centrum  oraz  szkoleń

i doskonalenia kadry pomocy społecznej z terenu powiatu.



16. Prowadzenie rejestru szkoleń.

17. Prowadzeniem ewidencji poleceń wyjazdów służbowych, wystawianie delegacji.

18. Prowadzenie spraw dot. dostępu do informacji publicznej.

19. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum, w tym:

a) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Centrum,

b) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy,

c) prowadzenie ewidencji: czasu pracy, urlopów oraz wyjść prywatnych i służbowych,

d)  organizowanie  i  przeprowadzanie  naboru  na  stanowiska  pracy  w  Centrum,  zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

e)  wystawianie  zaświadczeń,  legitymacji  służbowych  oraz  prowadzenie  stosownych

rejestrów,

f) spraw okresowej oceny pracowników,

g) obsługa programu Kadry i płace.

20. Nadzór nad sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

21. Nadzór nad bieżącym utrzymaniem czystości i porządku w budynku Centrum.

22. Prowadzenie spraw dot. badań wstępnych i okresowych pracowników.

23.Wykonywanie czynności związanych z udzieleniem zamówień publicznych, na zasadach

określonych w ustawie prawo zamówień publicznych.

24. Sporządzanie rocznych sprawozdań  z udzielonych zamówień publicznych.

25. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad następującymi stanowiskami pracy: sekretarka,

sprzątaczka oraz kierowca.

26. Kontrola rozliczania kart drogowych przez kierowcę.

27.Prowadzenie  dokumentacji  i  sprawowanie  opieki  nad  osobami  odbywającymi  praktykę

studencką oraz staż, jak również współpraca w tym zakresie  z odpowiednimi instytucjami tj.

Powiatowym Urzędem Pracy, uczelniami oraz stowarzyszeniami.

28. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora.

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  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.  oświadczenie  kandydata  o  braku  przeciwskazań  zdrowotnych  do  pracy  na  stanowisku

inspektora,

6.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

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

8.  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9. kwestionariusz osobowy zgodny z załączonym wzorem,

10.  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)

 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 - inspektor” – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

w terminie do dnia 20 lipca 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.

 

Dyrektor

         Anna Antczak

                                                                                


