
Braniewo, dnia 15.04.2015r 

PCPR.1100.2.2015 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie  
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze :  

specjalisty ds. kadr, płac, organizacji i kontroli – ½ etatu 
 specjalisty do spraw rehabilitacji społecznej – ½ etatu 

 

1. Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie                            
Pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo  

2. Wymagania niezbędne : 
− wykształcenie wyższe, 
− posiadanie obywatelstwa polskiego ( o stanowisko mogą ubiegać się również 

osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust.2 i 3 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych), 

− posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystania w pełni           
z praw publicznych, 

− niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe, 

− stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 
− nieposzlakowana opinia 

3. Wymagania dodatkowe: 
− wykształcenie wyższe : preferowane – ekonomiczne, zarządzanie, 

administracja, 
− doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalista ds. kadr, płac, organizacji i 

kontroli, 
− ukończone szkolenie z zakresu kadr, 
− umiejętność organizowania pracy, 
− umiejętność pracy w zespole , 
− umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami 

zewnętrznymi, 
− umiejętność obsługi pakietów programów biurowych ( edytor tekstu, arkusz 

kalkulacyjny) 
− znajomość programu komputerowego Płatnik, 
− znajomość przepisów z zakresu prawa pracy jak i rehabilitacji społecznej          

i zawodowej osób niepełnosprawnych, 
− posiadanie cech osobowości takich jak : komunikatywność, dyskrecja, 

konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, 
odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa. 

4. Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
a) specjalisty ds. kadr, płac, organizacji i kontroli 
− prowadzenie spraw kadrowych: 

� dokumenty przyjęcia pracowników do pracy, 
� dokumenty przy rozwiązaniu stosunku pracy, 
� zmiany zachodzące w trakcie zatrudnienia, 
� prowadzenie teczek osobowych, 

 
 



− prowadzenie ewidencji czasu pracy: 
� wprowadzanie absencji, 
� sporządzanie list obecności, 
� rozliczanie czasu pracy, 
� prowadzenie kart urlopowych, 

− sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło, 
− bieżąca kontrola terminowej realizacji badań lekarskich pracowników, w tym 

przestrzeganie zaleceń lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę nad pracownikami, 
− ewidencjonowanie urlopów, 
− przygotowywanie i pisanie pism dotyczących spraw pracowniczych, awansów 

zawodowych,  zaświadczeń o zatrudnieniu, nagród jubileuszowych itp. 
− prowadzenie dokumentacji wiązanej z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych, 
− współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, prac 

interwencyjnych itp., 
− prowadzenie ewidencji podróży służbowych pracowników, 
− sporządzanie listy płac, 
− sporządzanie sprawozdań GUS, 
− przekazywanie do ZUS zgłoszenia płatnika oraz składek ubezpieczonych 

pracowników: 
� obliczanie i przekazywanie za każdy miesiąc kalendarzowy (składek na 

ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na 
fundusz pracy,  

� zgłaszanie do ZUS nowych pracowników i wyrejestrowywanie pracowników, 
z którymi umowa została rozwiązana); 

− prowadzenie działalność kontrolnej w jednostkach realizujących zadania powiatu        
w zakresie pomocy    społecznej       na    podstawie rocznych planów kontroli    
zatwierdzonych  przez Kierownika Centrum lub na podstawie doraźnych poleceń 
Kierownika, 

b) specjalisty ds. rehabilitacji społecznej: 
− przyjmowanie i realizacja wniosków o dofinansowanie ze środków 

PFRON  w zakresie:  
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 
b) sportu, kultury , rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 
c) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu sie, technicznych osób 

niepełnosprawnych, 
d) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 
przepisów, 

e) prowadzenie kontroli w zakresie tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii 
zajęciowej, 

f)  udzielanie dofinansowania oraz ich rozliczenie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

− opracowywanie harmonogramów wydatków ze środków 
Państwowego Funduszu   Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

− opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z 
prowadzonej działalności, 



− współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i 
fundacjami w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób, 

− sprawozdawczość kwartalna i roczna w zakresie wykonywanych 
zadań oraz prowadzonej ewidencji księgowej, 

− realizacja programów celowych Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych,                              a w szczególności:   
a) rozpropagowywanie programów w środowisku lokalnym, 
b) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, 
c) rozliczenie otrzymanych środków zgodnie z zawartą umową, 
d) sporządzanie zbiorczych zestawień oraz obowiązujących sprawozdań i informacji, 

− opracowywanie i przedstawienie planów, zadań, informacji z prowadzonej 
działalności udostępnianie tych informacji dla potrzeb samorządu i województwa, 

− udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych. 
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

w miesiącu marcu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                   
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Braniewie, w rozumieniu przepisów           
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był 
wyższy niż 6%. 

6. Warunki pracy: 
- specjalista ds. kard, płac, organizacji i kontroli  
a) czas pracy  - 4 godzin dziennie, 20 godzin tygodniowo, 
b) praca w biurze, 

- specjalista ds. rehabilitacji społecznej 
             a) czas pracy  - 4 godzin dziennie, 20 godzin tygodniowo, 
  b) praca w biurze 

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1) list motywacyjny, 
2) curriculum vitae, 
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4) oświadczenie kandydata złożone w trybie art.233 Kodeksu karnego o: 

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni 
praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie 
karne, 

b) nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślnie 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

c) barku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
urzędniczym, 

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje i staż 
pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu; 

6) kopia dowodu osobistego, 
7) w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, 

należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez 
kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego 

8) dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone podpisaną klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą         
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych    ( Dz.U. z 2014r. poz. 
1182 z późn. zm.) 



8. Miejsce i termin złożenia dokumentów: 
1) wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie lub przesłać na adres: Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo,      
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko 
urzędnicze- specjalista ds. kadr, płac, organizacji i kontroli; specjalista ds. 
rehabilitacji społecznej”.  Termin składania dokumentów  do dnia                   
4 maja 2015 do godz. 15:30. 

2) oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, złożone w innej 
formie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą 
rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą 
powiadamiane, 

3) kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy 
kwalifikacyjnej, 

4) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie,  a także na tablicy 
informacyjnej  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie             
Pl. Piłsudskiego 2. 

5) informacji na temat powyższego ogłoszenia udziela: Pani Małgorzata Dunajska  
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie tel. (55) 
6442955. 
 
 
 

Kierownik Powiatowego Centrum       
Pomocy Rodzinie w Braniewie  

 
       Małgorzata Dunajska  

 

 

 


