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OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE
NA STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZA

w PowiatowYm Ze§Pole do Spraw Orzekania o Niepełno§prawności w Wągrowcu

l.

Nazwa i adres jednostki :
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1;
miej sce wykonywan ia pr acy : powiatowy zespóŁ do spraw orzekaniao Niepełnosprawnościz siedzibąw wągrowcu ul. kcyńska 48

2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
3. Warunki zatrudnienia:
Yz etatu, zrÓŻnicowany czas pracy,

umowa na czas określony, z możliwościąprzedłużenia
na czas nieokreŚlonY, po spełnieniu ptzezwybranego kandydata warunku októrym
mowa
w pkt. 7 niniejszego ogłoszenia o naborze.
4. Wymagania niezbędne:
a) obYwatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa innego niz Polska pństwa Unii
EuroPejskiej lub innego państwa, któregó obywatelom, ,ru pÓ,drta*ie umów międzynarodowYch lub PrzePisów prawa-wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zairuónięnia
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
b) niekaralnoŚĆ za przestępstwo ścigane z oskarżęnia publicznego popełnione umyślnie
lub umyślne przestępstwa skarbowe,
c) ukończone studia
na kieru
lub ad
d) co najmniej 2-1ętni stń ptacy,
e) Posiadanie Pełnej zdolnośó do czynnościprawnych orazkorzystanie z pełnipraw publicznych,
f) stan zdrowia pozwalający na wykony"wanie pracy na stanowisku sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
g) nieposzlakowana opinia.
5.

Wymagania dodatkowe:
a) znajomośćprzepisów z

.
'
l

zaf<resu:

kodeksu postępowania administracyjnego;
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej orazzatrudniartiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do ustawy;
rozPorządzenia MGPiPS z dnta 15.07 .2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U,2015.1 1 10 )
ustawy prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczychdo ustawy;
r ustawy o ochronie danych osobowych;
b) umiejętnośćinterpretowaniai stosowaniaobowiązującychprzepisów;
c) umiejętnoścsporządzartia decyzji administracyjnych i pism urzędowych;
d) umiejętnoŚĆ obsługi komputera: programów pakietu Office (WORD, E1CEL),
p o czty elektronicznej, Interne tu or az innych urządzeń biurowych;
e) odPornoŚĆ na stres, umiejętnośó wykonywania pracy pod presją, komunikatywność;
f) umiejętnośćpracy w zespole;
g) odPowiedzialność,rzetelność,samodzielnośó, dyspozycyjność;wysoka kultura
osobista .

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)

wsPÓłdziałanie w organizacji praay Składów Orzekających,
w tym organizacja obsługi
posiedzeń Składów Orzekaj
ący ch;
b) Prowadzenie dokumentacji związanej zpostępowaniem w sprawie otzekania
o niepełnosprawnościi o stopniu niepełnospra^wności:
c) udzielanie informacji o trybió postępowania w orzekaniu o niepełnosprawności
i o stopniu niepełnosprawnościoraz wymaganej dokumentacji;
d) prowadzenie obsłusi ogolnokrajoyej intern-ęto* ej bazy osób
orzekanych;
e) prowadzenie statystyki i sprawózdawczości;
0 prowadzenie korespondeĘi;
g) ogólny nadzot nad zadaniami pracowników obsługi biurowej;

h) kierowaniebieżącąPracąPońatowego

i)

Zespołu;

Zespołu pód nieobeóność przewodni cząaęgo

Planowanie zakuPÓw sprzętu, materiałów biurowych oraz konserwacyjnych
i środków
z y sto ści, a także właśc i wa i te rmi
no w a r e alizacj atych p ianó w
;
Yy,T:::c of b zainteresowanych
j
lub ich
:?::!::^r::r.e r1... s i e. i termini
e uzup ełni eni a do kum.;"j i; ;;;* J
lntere:j.",:] :.::l
sowane,
ich 1.,,
przedstawicieli ustawowych albo przedstawicieli i nstytucji "
^'spopomocy
ł2c7ejdo usunięcia braków w dokumentacji;
k)
odn9wiedniego standardu świadczonych usług;
l) .i*T:::Ti*l_:"i: .iu|rlvlanr.e w zakresi e rełlizacji
zadńpowiatowógo zespołu
}:TT::':_11,h"Pi
do spraw Orzękania o ]5trtrlcjami
Niepełnosprawności.

)

7.

p.r.arŃi.i;iiil;;;Ó;t
JÓ

Warunki pracy:

Umowa zostanie zawarta na azas określony, z możliwością
dalszego przedłuzenia umowy
lub zawarcia jej na czas nieokreślony, pod warunkiem złożenia
z wynikiem pozytywnym
testu sPrawdzającego, o którym mowa *
§ ?1 ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki,
PracY i Polityki Społecznej z dnią 1Slipca 2003 roku w sprawie
orzekania
o niePełnosPrawnoŚci i stopniu niepełnosprawności(tj.Dr.U.2015.111Ó
z pózn. zmian.) oraz
otrzYmaniu zaswiadczenia uprawniającego do orzekania, o
którym mowa w 5 Ż: w/w Rozpo_
rządzenia, Wymiar czasu pracy - Yz etatu, zróżnicowany
azas pracy.

W PrzYPadku osobY Podejmującej pracę po raz pierwszy w jednostkach
samorządowych
okreŚlonYch w art.2 ustawY z dnia 21 lisiopaaa ŻOOS r.'o pracownikach
samorządolvych
(tj, DZU ,2014,1202 z
Poźn. zm,), zatrudnięnió więe się z obowiązkiem odbycia sŁużby ptzygotowawczej (art. l 9 ustawy).
8. Wymagane

dokumenfy:

a) list motYwacYjnl, żYciorys (CV)
się o zatrudnienie;

b) kserokoPia dokumentu

c)
d)

oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej

PoŚwi adczającego wykształcenie (dyplom ukończenia studiów
magisterskich na jednym ze wskazanych wyżej kierunków)i '
kserokoPie dokumentów o posiadanych dodńowy cMuzupełniających
kwalifikacjach
i umiejętnościach;
kserokoPie Świadectw pracy, potwierdzających co najmniej dwuletni
staz zawodowy;

e) oŚwiadczenie kandYdata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
oraz o korzystaniu
z pełni praw

publicznych;
oŚwiadczęnie o niekaralnoŚci za umyślneprzestępstwo
ścigane z, oskarżenia publicz_
nego lub umyślne przestępstwo skarbowe ińu zaśwńdczenie
o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie
wcześniejniż na l mies iąc ptzed,
dniem złożęnia dokumentów aplikaóyjnych;
g) kserokoPia dokumentu potwieiaruiąóógóniópełnosprawność,
o ile ta jest stwierdzona.
WszYstkie wYmagane dokumenty po*in"y Uyó opatrzone
własnoręcznym podpisem,
,
a w PrzYPadku kserokoPii dokumentów
doóatkowo poświadczeniem o zgodności
z oryginałem.

f)

9.

Informacje dodatkowe:

l ), Zgodnie z art.t3 ust. l, 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ż0161679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sPrawie ochrony osób fizycznych
w rwiązku zprzetwarzaniem danych
osobowYch i w sPrawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46/wE
(ogólne rozpotządzenie o ochronie danych) (Dz.U.lJEL
z2016 r.Nr l19, s.1; - 6u1..1 RoDo, infor_

mujemy, ze:

-

Administratorem Pani/Pana

danych osobowych będzie Powiatowe Centrum pomocy
Rodzinie
zsiedzibąw Wągrowcu przy ul. Wierzbowej 1 w 62-100 Wągrowiec
Tet.67-2627614 ;e_mail:

se_

kretariatpcpr@wagrowiec.pl, zwany dalej Administratorem,
- Administrńor wYznaczYł InsPektora Ochrony danych Osobowych
, zktorymmozna skontaktowaó
się w sPrawach rwiązanYch z ochroną swoich danych osobowych:
- adres poczty elektronicznej: e_
mail: iod@ huspremium.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby,
- Pani/Pana dane osobowe Przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji na stanowi_
sko Sekretarza Powiatowego ZesPołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

oraz ewenfualnego
zatrudnienia na tYm stanowisku, na podstawie reallzacjiobowiązku
prawnego administratora danych
w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz zgody
kandydata,

- Odbiorcą Pani/Pana danYch będą: l. podmioty i
organy, którym Administrator Danych osobowych
jest zobowiązanY udostęPniĆ dane osobowę
na podstawie powszechnie obowiązujących

przepisów
Prawa; 2, PodmiotY, którym Administrator Danych Osobowych powierzył wykonywanie czynności
wynikające z obowiązków w zakresiebezpieczeństwa i higieny pracy;
3. podmioĘ, którym Administrator Danych Osobowych powierą,ł
,"ykony*u.rie crynnośc i związane

z obsfugą informaĘczną;
- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekarywane do państw atrzeciegolub
organizacji międzynarodowej.
- Pani/Pana dane osobowe będą
Przechowyw ane przęzokres niezbędny

do realizacjicelu

na

jaki zo-

stają zebranę: 1, dokumentY aPlikacyjne kandydata, który
zostaje wyłoniony w procesie rekrutacji
zostajądołączone do akt osobowych,
2, dokumentY aPlikacYjne osób, które w procesie rekrutacji

zakwalifikowały się i zostĘ umieszczone
w Protokole, będą PrzechowYwane zgodnie z instrukcją kancelaryjn
ąprzęzokres 2 lat, a następnie
Przekazane do składnicY akt, 3. dokumenty aplikacyjne pozostĄch osób podlegają zwrotowi,
uęaą

odsyłane lub odbieran e przez zainteresowanych.

-

W związku z Przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje pani/panu
prawo dostępu
do danYch osobowYch oraz prawo do sprostowania usunięcia (prawo
do bycia zapomnianym), ograni_

czenia Przetwarzania, Prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetw arzania danych ;

-

W PrzYPadku PrzetwarzaniaPanilPana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia
zgodY w dowolnYm momencie. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpĘrvu
na zgodność
Z Prawem Przetwarzanią którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;

- Ma Pani/Pan Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych

OsobowYch, gdY uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia}7 kwietnia2016 r.;

-

Podanie PrzezPaniąlPana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji pro-

cesu naboru;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zaltomaĘzowany, w tym równięz
w for_
mie profilowania,

2) WYmagane dokumenty aplikacyj ne naleĘ składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem
,,Nabór
na stanowisko Sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o NiepełnoŚprawności''
' osobiŚcie w Sekretariacie PCPR (adres jak niżej), pok. nr 6, piętro i, w dni robocze od pn,

:

do pt, w godzinach 9.00-15.00 lub
Pocztą tradycyjną na adres siedziby PCPR: ul. Wierzbowa 1,62-100 Wągrowiec,
w terminie do 22 sierpnia 2019 roku do eodz.l5.00.
.

3) OfertY, które wpłyną do PCPR po ww. terminie nie będą rozpatrywane; dla ofert wysłanych pocztą tradycyjnąIiczy się data stempla pocźowego.
4) KandYdaci, spełniający wymogi niezbędne oraz w największym stopniu spełniający !vymagania dodatkowe, zostaną zaproszent do drugiego etapu naboru, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

5) Rozpatrzęnie złożonych ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu do ich składania,
a kandydaci, o których mowa Wżej, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacYjnej (II etap) w ciągu 7 dni roboczych od wskazanego terminu, drogą telefoniczną lub li_
stowną.
6) Ponadto informacja o wynikach naboru (zarówno etapu I, jak i II) będzie zamięszczona na

Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, stronie internetowej
www.pcpr.wagrowiec.pl orznatablicy ogłoszeń w siedzibię PCPR W Wągrowcu.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21.1I.2008 r. o pracownikach samorządo!\rych
(Dz.U.2014.1202 z późn.zm.), informuj emy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnYch w miesiącu czerwcu 2019 , w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowe
j i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6Yo.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 67-26ż7614 lub 67-42627933
u DYrektora PCPR - P. Edyty Owczarzak, w przwadku nieobecności u Przewodniczącego
PZON Pani Aleksandry Pilarczyk pod numerem telefonu 67-2622280.
Wągrowiec, 05.08.20l 9 roku
Dokumenty do pobrania: Kwestionariusz, Oświadczenia

