
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach 

ogłasza nabór na stanowisko pracy:  

 

sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 

 
 

1. Nazwa i adres jednostki: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły; 

miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

 

2. Określenie stanowiska: 
Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (umowa o pracę –  

1/2 etatu) 

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy: 

a. wymagania niezbędne – kandydat do pracy: 

1) posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo lub 

administracja;  

2)  posiada dwuletni staż pracy;  

3)  posiada  obywatelstwo polskie;  

4)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych; 

5) nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;  

7) cieszy się nieposzlakowaną opinią. 

 

b. wymagania dodatkowe: 

1) biegła znajomość obsługi komputera; 

2) dobra znajomość regulacji prawnych dotyczących przedmiotowego stanowiska 

w tym min. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych oraz rozporządzeń wykonawczych; 

3) znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego; 

4) wiedza w zakresie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności; - znajomość przepisów związanych z ulgami i 

uprawnieniami przysługującymi osobom niepełnosprawnym;  

5) doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;  

6) umiejętność planowania i organizowania pracy własnej; 

7) umiejętność dobrej pracy w zespole, 

8) dyspozycyjność, rzetelność, kreatywność, komunikatywność. 

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy. 

1) prowadzenie dokumentacji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania                                          

o Niepełnosprawności,  

2) analiza formalno- prawna złożonych wniosków,  

3) przygotowanie dokumentów niezbędnych do posiedzenia składów orzekających,  

4) protokołowanie posiedzeń składów orzekających,  

5) przygotowywanie orzeczeń o umorzeniu postępowania,  

6) przygotowywanie decyzji wydawanych w trybach niestandardowych; 



7) przetwarzanie danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu 

Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  

8) nadzór nad poprawnością formalno- prawną przygotowywanych w urzędzie pism, 

orzeczeń oraz umów dla członków Powiatowego Zespołu,  

9) kontrola pod względem formalno- prawnym pracy wykonanej przez członków 

składów orzekających Zespołu,  

10) przygotowanie zarządzeń oraz wniosków o powołanie i odwołanie członków 

Zespołu,  

11) sporządzanie sprawozdawczości związanej z w wykonywaniem powyższych 

zadań,  

12) przygotowanie dokumentacji odwoławczej do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności  

13) kierowanie bieżącą pracą Zespołu, pod nieobecność Przewodniczącej Zespołu,  

14) inne ważne dla funkcjonowania Zespołu zadania określone przez Przewodniczącą 

Zespołu. 

 

5.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

Osoba wybrana zostanie powołana do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania                                     

o Niepełnosprawności na stanowisko sekretarza i będzie zobowiązana odbyć szkolenie 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki , pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 

2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( t.j. Dz. 

U. 2015 poz. 1110) i złożyć z wynikiem pozytywnym test sprawdzający z zakresu objętego 

szkoleniem. 

Praca w pomieszczeniach biurowych, ma charakter indywidualny, wymaga jednak 

umiejętnego współdziałania z innymi pracownikami. Stanowisko związane z pracą przy 

komputerze. Pomieszczenie pracy niedostosowane dla poruszających się na wózku 

inwalidzkim.  

  

6.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: 

W jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ,w rozumieniu przepisów  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu 

poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia nie wynosił 6%.  

 

7.  Wskazanie wymaganych dokumentów 

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

2) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy; aktualne 

zaświadczenia); 

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje 

zawodowe, wymagane do wykonywania pracy; 

4) kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie służby przygotowawczej oraz 

zaświadczenie o zdanym egzaminie ( jeśli kandydat posiada); 

5) oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na w/w 

stanowisku; 

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

postępowania rekrutacyjnego; 

7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

oraz cieszę się nieposzlakowaną opinią; 



8) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że 

korzysta z pełni praw publicznych; 

9) CV i list motywacyjny. 

 

8.  Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Szamotułach lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły w zaklejonej kopercie z adresem 

zwrotnym z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na sekretarza powiatowego zespołu do 

spraw orzekania o niepełnosprawności”. Termin składania dokumentów do dnia 29.02.2016 

roku (włącznie) do godz. 17:00. 

 

Aplikacje - dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wyżej 

określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną 

powiadomieni  o terminie spotkania a oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej (http://bip.wokiss.pl/szamotulyp/) oraz na stronie internetowej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach a także na tablicy informacyjnej w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 1.  

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (061) 29 20 320 wew. 129. 

  

 

Szamotuły, dnia 16.02.2016 r. 

 

 

Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Szamotułach 

 (-) Jaromir Zieliński 


