
Ogloszenie Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie

z dnia 23 w重Ze§nia 2021 roku

W SPraWie naboru na wolne stanowisko urzednicze

w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie ul. Mila 26

Na podstawie art. 11タ13 i 13a ustawy z dnia 21 1istopada 2008r.

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

sie:

量.　StanowISko urzednlCZe -　Sekretarz Powiatowego Zespolu ds. Orzekania

O Niepelnosprawno§ci

Miejsce pracy - PCPR w Bytowie

Wymiar czasu pracy - Pelen etat.

I重.　Niezbedne wymagania:

Kandydat przystepuJaC do naboru wmlen SPe霊nla6 nastepuJaCe Warunkl:

1 Posiada6　wyksztalcenle WyZsze maglSterSkle na klerunku prawo lub

admml StraQ] a ,

2. Posiada6　obywatelstwo poIskle, Z∴ZaStrZeZeniem art. 11 ust. 2 1 3　tJStau,g

z dれ1a　2」 iきStqpada　2008　γ0たu o p7調COtuれ紘ach sa机or乙qdoくりgCh

佐j. Dz U z20J9 r.poz. 」282),

3. Posiada6　pelna∴Zdolno§6　do czynno§cI PraWnyCh oraz korzystania

Z Pelnl PraW Publicznych,

4. Poslada6 nlePOSZlakowana opmie,

5. Zna6 przepISy uStaWy O rehabllltaql ZaWOdowq l SPOlecznq oraz zatrudnianiu

o s6b nlePelno sprawnych w cze §ci dot.　orzecznictwa ,　u StaWy

O POmOCy SPOlecznq, uStaWy Prawo o ruchu drogowym w czeScl dotyczacq

orzecznictwa oraz og6lne zasady wydawanla kart parkmgOvyCh, Rozporzadzenia

MmlStra Pracy l Polltykl Spoleczne〕 W SPrawie orzekania o mePelnosprawnoScl

l StOPmu nlePeInosprawnoScl, Rozporz雀dzenia MinlStra Pracy i Politykl

Spoleczn色　y sprawie kryteri6w oceny niepelnosprawno§cl u OS6b w wieku do

16 roku zycla, Rozporzadzenla MmlStra Pracy i Politykl Spolecznq w sprawie

rodzaJu Plac6wek uprawnionych do uzyskanla karty parkmgOWe〕,

Rozporzadzenla Mlnistra Pracy l Polltyki Spolecznq w sprawle WySOkoSci opねty

za wydawanie karty parkmgOWq OraZ Warunk6w dystrybuql blankiet6w kart

ParklngOWyCh, Rozporzadzenia MimStra Pracy i Polityki SpoleczneJ W SPrawie
wzoru oraz trybu wydawania l ZWrOtu kart parkmgOWyCh, uStavy Kodeks

POStePOWania adminlStraCyJnegO, uStaWy O OChronie danych osobowych・

I量I.　Wymagania dodatkowe:

l Poslada6 wledze w zakresie dzialania PowlatOWegO Zespolu do Spraw Orzekanla

O NlePelnosprawnoScl,

2. Zna6　przepISy Zwi雀zane z ulgami i uprawnleniami przysluguJ雀Cyml

OSObom nlePelnosprawnym,

3　DoSwladczenle ZaWOdowe w pracy z osobaml nlePelnosprawnyml,

4. ZnaJOmOS6 Pakietu MS O鯖ce, Obsluga urzadzeh blurOWyCh,

5. Samodzlelno§6, dok書adnoS6 1 terminowos誇w wykonywaniu zada丘,

6. Wysoka kultura osoblSta,

7. Umlej?tnO§ci analityczne l mterPerSOnalne,

8　UmieietnoS6 pracy w zespole,

9. Dyspozycy〕nO§6,　ねtwo§6　nawlaZ)Wanla kontakt6w,　komunikatywnoSC,

umleJetnOS6 vykonywania zadah pod pres〕a CZaSu, umlqetnOS(5 nawlaZyWania

kontakt6w I WSP61pracy z mStytuqami zewnetrznyml.



rv.　Zakres wykonywanych zada丘na stanowisku:

1. Obsfuga administraquno -PraWna PowlatOWegO Zespofu do Spraw Orzekania

O NlePeinosprawno§cl,

2　Nadz6r nad trybem postepowania przy orzekaniu o mepehosprawnoSci poprzez

kontrole wydawanych decyz]i pod wzgledem formalno-PraWnym,

3. Przygotowvyanie decyzji vydawanych w trybach mestandardowych,

4　Udzielanie informaQii w zakresie przepIS6w prawnych dotyczacych orzekanla

O mePelnosprawnoScl,

5　Udzielanie informa垂w zakresie ulg i upraunleli os6b niepeinospr?WnyCh

6. Przygotowanie postanowle血o mezachowanlu termmu OraZ OrZeCZen O umOrZemu

PO StePOWania ,

7　Sporzadzame obowlaZl叫aCq SPraWOZdawczo§cI W Zakresie orzekania

O nlePehosprawno§ci i stopnin mepehosprawnoSci,

8　Obshlga PrOgramu EKSMOoN -Elektromcznego KraJOWegO Systemu Momtoringu

Orzekanla O NiepeinospraYnOScl,
9. Wydawanie wniosk6w o nlePehosprawnoScl l StOPniu nlePehosprawnoSci, kart

Parkingowych oraz legltymaqi os6b mepehosprawnych.

Ⅴ. Informaqje o waれ1nkach pracy na stanowisku:

1・ Praca biurowa w sledzible PowlatOWegO Centrum Pomocy Rodzinle W Bytowle.

2. Praca przy mOmtOrZe ekranowym do 8 godzm dzlennie.

3. Zatrudnienie po spehuemu wymaganych formalnoScl na Okres me dIuZszy niZ

6 miesleCy, Z mOZliwo§cla ZaWarCia w przyszIo§cl umOⅥy O PraCe na CZaS

山eo血eSlony.

VI. Wymagane dokm血enty:

1 1ist motywacyJny,

2. CV (zawier斬ce imi? 1 naZW喜Sko, dat? urOdzenia, dane kontaktowe, Wyksztalcenie,

kwali創(aqie zawodowe, PrZebieg dotychczasowego zatrudmema),

3　kserokople dokument6w potwlerdzaJaCyCh posladane vyksztalceme,

kwali血kaQje, uPraWnlema i umiqetno§cl,

4. kwestlOnariusz osobowy dla os6b ubiegaJaCyCh sle O Zatrudnienle - na dnlku

do pobrania,

5. o§wiadczenie kandydata: O POSladamu peing zdolnoSci do czynnoSci prawnych

OraZ O korzystaniu z pehl PraW PubllCZnyCh, a takZe, Ze me by重skazany

PraWOmOonym WyrOkiem sa_du za umySlne przestepstwo §clgane Z OSkarあnia

PubllCZnegO lub umySlne przestepstwo skarbowe, O POSladanlu Obywatelstwa

POIsklegO OraZ Ze cieszy sie meposzlakowana opmla - na dれIku do pobrania,

6. oSwiadczenie kandydata o wyralremu zgody na przetwarzame swoICh danych

OSObowych na potrzeby postepowania rekrutacyjnego - na dnlku do pobrania,

7. O§wiadczeme kandydata, Ze wszystkie kople/kserokopie dokument6w

ZIoZonych wraz z oferta sa zgodne z orygmaねmi.

Wszvstkie dok田血entV Z重oZone przez kandvdata DOWinnv bv6 DrZeZ nie賃o

Wlasnorecznie podDisane

VII. InformaQja o wskaZniku zatrudnienia os6b niepe量れOSPraWnych:

W meslaCu Sierpie丘2021 r. wskaZnik zatrudmenla OS6b nlePehaosprawnych

W jednostce, W rOZurmeniu przepIS6w o rehabilltaqi zawodowg l SPOlecznq oraz

Zatrudnieniu os6b nlePe血osprawnych vyni6s書, 。O n勾mme〕 6%.



V重量重.　Te重min i miejsce skladania ofert:

Oferty naleZy skIada6 1ub przesyIa6　w termmle do O8　Pa乏dzie重nika　2021重.

do godz. 15:00 (11CZy Sle data wplywu) na adres sekretarlatu : Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie, ul Mila　26, 77-100　Byt6w w zanknietych kopertach

Z dopisklem�靼ﾆ#g(.ｦ�ｲ�7H;�.､��飲�8+ﾖ��H�W%､8ﾈﾆ�7ｦR�ﾒ�6Vｷ&WF�'｢�����F�Vv��ｦW7��

ds. Orzekania o NiepeInosprawnoSci’’

Informaqa o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Bluletynu Informaql

Publicznq Powiatowego Centru m Pomocy Ro dzmle W Bytowle

blP.PCPr.POWiatbytowski.pI oraz na tabllCy informacyjnej w budynku PCPR.

Ewentualnych mformacji dotyczacych naboru udzieli Pan Tomasz Wr6blewski　-

POdinspektor ds・ admmlStraCy〕nO-kadrowych w Powiatowym Centrum Pomocy

Rodzime W Bytowle, tel. (59) 822 8O 68, nr WeW. 2l.

Dokumenta匂a kandydat6w kt6rzy me ZOStana Wybrani zostanie trwale znlSZCZOna PO

Okresie trzech mleSleCy Od dnla Zakohczenia procesu rekrutaql.


