
Og重oszenie Dy重ektora

Powiatowego Centru血Pomocy Rodzinie w Bytowie

Z dnia 12 1ipca 2021 roku

w sprawie naboru na wolne stanowisko urzednicze

w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie ul. MiIa 26

Na podstawie art. 11?13 i 13a ustawy z dnia 21 1istopada 20O8r.

o pracownikach samorzadowych (t.j・ Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) og重asza

Sie:

重.　StanowISko urzednicze -　Sekreta重Z Powiatowego Zespolu ds. Orzekania

O NiepelnosprawnoSci

Mlejsce pracy - PCPR w Bytowie

Wy血iar czasu pracy - Pelen etat.

重量.　Niezbedne wymagania:

Kandydat przystepuj ac do naboru wmlen SPelnla6 nastepuJaCe Warunkl:

1 Posiada6　vyksztalcenie wyzsze magisterskie na klerunku prawo lub

adminl Straq a ,

2　Posiada6　obywatelstwo poIskle, Z ZaStrZeZenlem art. 1l ust.2 1 3　tJS亡α1ug

乙　dれia　2」 1istqpada　2008　γ0たu o pγaCOluれ捉ach samoγZqdo工〃gC万

作j Dz. U乙20」9γ・pO乙」282),

3. Posiadanie pelnq∴ ZdolnoSci do czynno§cI PraWnyCh oraz korzystanie

Z Pelnl PraW Publicznych,

4. Posiada6 nlePOSZlakowana opmle,

5. ZnaJOmO§C przepIS6w ustawy o rehabllitaql ZaWOdowg l SPOIeczn句　oraz

zatrudnlanlu OS6b nlePe宣nosprawnych w cze§cl dot. orze。ZnlCtWa, uStaWy

o pomocy spoleczneJ, uStaWy Prawo o ruchu drogowym w cze§ci dotyczace〕

orzeczmCtWa OraZ Og6lne zasady vydawanla kart parkmgOWyCh, Rozporzadzenla

MmlStra Pracy i Polltykl SpoleczneJ W SPraWie orzekanla O nlePe宣nOSPraWnOScl

i stopniu nlePe書nosprawnoSci, Rozporzadzema MmlStra Pracy i Polltykl

Spolecznq w sprawie kryteri6w oceny nlePelnosprawnoSci u os6b w wieku do

16 roku Zycla, Rozporzadzenia MinlStra Pracy i Politykl Spolecznq w sprawle

rodzaJu Plac6wek uprawnionych do uzyskania karty parklngOWq,

Rozporzadzenla MmlStra Pracy l Polltykl Spolecznq w sprawle WySOkoSci oplaty

za wydawanie kary parkmgOWq OraZ Warunk6w dystrybuqi blanklet6w kart

Parkingowych, Rozporzadzenia MmlStra Pracy l Polltykl Spolecznq w sprawie
wzoru oraz trybu wydawanla i zwrotu kart parklngOvyCh, uStaⅥy Kodeks

postepowanla administracyJnegO , uStaWy O OChronie danych osobowych.

重I重.　Wymagania dodatkowe:

1. Posiada(三wledze w zakresle dzlalanla PowlatOWegO Zespolu do Spraw Orzekania

O NlePelnosprawno§cl,

2　Zna6　przepISy ZWlaZane Z ulgaml l uPraWnlemami przysluguJ雀Cyml

OSObom nlePelnosprawnym,

3. Mlle widziane doSwladczenle ZaWOdowe w pracy z osobaml nlePelnosprawnymi,

4. Zna〕OmOSC Pakletu MS Office, Obsluga urz雀dzeh biurowych,

5. SamodzielnoS(5, dokねdno§6 1 termmOWOS6 w wykonywaniu zadah,

6　Wysoka kultura osoblSta,

7. UmiqetnoScl analltyCZne l mterPerSOnalne,

8. UmlqetnOSC pracy w zespole,

9. Dyspozycy〕nOS6, latwo§6　nawlaZyWanla kontakt6w,　komunikatywno§C,

umlqetnO§C vykonywanla Zadari pod pres]a CZaSu, umiejetnoS6 nawlaZyWanla

kontakt6w I WSP6Ipracy z mStytuqiami zewnetrznyml

OJ



IV.　Zakres wykonywanych zada丘na stanowisku:

1 Obsfuga administracy]nO -PraWna PowlatOWegO Zespofu do Spraw Orzekanla

O NlePehosprawno§cl,

2. Nadz6r nad trybem postepowahia przy orzekahiu o mepeinosprawnoSci poprzez

kontrole wydawanych decyzji pod wzgledem formalno-PraWnym,

3　Przygotowywanie decyzJi vydawanych w trybach nleStandardowych,

4. Udzlelanle informaql W Zakresle PrZePIS6w prawnych dotyczaCyCh orzekanla

O mePelnosprawno§cl,

5　Udzielanie informa(ji w zakresie ulg l uPraWmeh os6b mepehosprawnych

6　Przygotowanie postanowieh o mezachowanlu termmu OraZ OrZeCZeri o umorzemu

POStePOWania,

7　Sporzedzame obo由acq sprawozda臆WCZOScI W ZalすeSle OrZekama

O nlePeinosprawno§cl i stopmu mepeinosprawno§ci,

8　Obs山ga programu EKSMOoN -Elektronicznego Krajowego Systemu Monitormgu

Orzekanla O NlePeinospraYnO§cl・

9　Wydawanle Wniosk6w o mepehosprawnoSc1 1 StOPmu nlePeinosprawno§cl, kart

ParkmgOWyCh oraz legltymaql OS6b mepeinosprawnych.

V. Informacje o wanlnkach pracy na stanowisku:

l ∴Praca blurOWa W Sledzlble Powla臆tOWegO Centrum Pomocy Rodzime w Bytowie

2. Praca przy momtorze ekranowym do 8 godzm dzlennie.

3. Zatrudnienie po speiniemu wymaganych formalnoScl na Okres nle dfuZszy niZ

6 mesleey, Z mOZliwo§ci阜ZaWarCla W PrZySZIoScl umOWy O PraCe na CZaS

meokre Slony.

VI. Wymagane dokumenty:

1. ZycIOryS (CV),

2. 11St mOtyWaCy]ny,

3. kserokopie dokument6w potwierdzaJaCyCh posiadane wyksztalceme,

kwali鮒{aQ]e, uPraWnlema l uml句etnOScl,

4　kserokopie Swiadectw pracy potwlerdzaJaCy Sta2 pracy,

5. kwestlOnanuSZ OSObowy dla os6b ubiegaJaCyCh sle O Zatrudmenie - na dnlku

do pobrania,

6. oSwiadczeme kandydata: O POSladamu peinq zdolno§cl do czynnoScI PraWnyCh

OraZ O korzystaniu z pelm praw publlCZnyCh, a takze, Ze me byI skazany

PraWOmOCnym WyrOklem Sadu za umy乱ne przestepstwo §clgane Z OSkariema

PubllCZnegO lub umy§lne przestepstwo skarbowe, O POSiadaniu obywatelstwa

POIsklegO OraZ Ze cleSZy Sle mePOSZlakowana opml雀- na druku do pobrania,

7. oSwladczenie kandydata o wyraZemu zgody na przetwarzame swoICh danych

OSObowych na potrzeby post?POWanla rekrutacy〕negO danych osobowych - m

dnlku do pob重ania,

8. OSwladczeme kandydata,あ　wszyst虹e kopie/kserokopie dokument6w

ZIozonych wraz z oferta s雀zgodne z oryginalami

Wszvstkie dok田血entV Z重oZone przez kandvdata powinnv bv6 przez niego

W重asnorecznie I)OdDisane

VII. InformaQja o wskaZniku zatrudnienia os6b niepelnosprawnych:

W mleSlaCu CZerWiec 2021 r. wska;inik zatrudmenla OS6b mepehosprawnych

W 」ednostce, W rOZumienlu PrZePIS6w o rehabilitaql ZaWOdowq l SPOlecznq oraz

Zatrudmeniu os6b nlePehosprawnych wym6s宣, CO n劉mmg 6%



V重II.　Termまれi miejsce sl轟adania ofert:

Oferty naledy skIadaC lub przesyla6　w terminie do　22 1ioca　2021 〇・

do賃Odz. 15:00　世cay sie data wpIywu) na adres sekretarlatu : PowlatOWe Centrum

Pomocy Rodzime’ ul. Miね　26, 77-100　Byt6w w zamknletyCh kopertach

z dopISkiem ”Nab6r nα StαれOt‘レtsたo後置rZedn章cze - Sek章etarz Powiato▼rego Zespolu

ds. Orzekania o Niepelnospra調o§ci "

Informa(ja o wyniku nabom∴ZOStanie umieszczona na strome Bluletynu InformaQji

Pu blicznQj Powiatowego Centru m Pomo cy Ro dzinie w Bytowie

blP.PCPr.POwiatbytowskl.PI oraz na tablicy informacyjnej w budynku PCPR・

Ewentualnych informa匂i dotyczacych naboru udzieli Pan Tomasz Wr6blewskl -

podmspektor ds admimstracy]nO-kadrowych w PowlatOWym Centrum Pomocy

Rodzime w Bytowle, tel. (59) 822 80 68, nr WeW. 21.

卜、言、
il、l・


