
POv{|ATOl'l[ IENTRUltł POt'l0tY ROI]Z|l'łlE
06-500 Mława, ul. Reymonta 4

NlP 569-'158-48-21 , Regon 130382541
tet, 23/654 43 56, fax 231655 29 48

ffiynelłtor Fowiatowego C*:nfnum Fomocy F{,oq*uiffiie łv Nflłnwie
tlg[nsaa nabór nią kierownicze stft nclwisko urfię{i[,hicue:

ł}nxelvelrf,miezący Fołvituto$.ego fiespołu dtl §pnnw Eruelłania
o NiepełffiCIprruwłności lv l\fł*wie

łv wynłti,tł,zę { etatłr

]. Nazwa ł adłes jełlłłostlri:

Fowi*towe Centrum Pourocy F{.oclzinie łv &{[ałyie
lXi-5{}8 N§iałva, ul. F{eymonta 4

2. §"fułłrłlpisfi:CI x}r{ćcJ) *- PraelvoeXłliezą*y Po,wintorvego Zestrrołtl rlo §trrł,ałv CIł,zelłnnia
* I{ienłełuosnlnmwuclści

3" ł!'yłnagałlia uiezłsętlme:

1) clbywatelstłvo potrskie,

2) wykształcenie rłlrższe * ukoticzotre sttldia rnagisterskię lub :,vyższe studia
medyczrie,

3) stażpracy rnininrum 3-1ata,

4) pełna zt1olność clo łzyrulości prawnych oraz korzysta"rrie z pełrii praw płrblicznych,

5) niękaralność za umyślne przęstępstwc, ściganę z oskarzenia publiczlrego lułl
urrryśirre przestępstwo skarlror,ve,

6) nieposztral.owanaopinia,

7) znajorność przepisów plalvnych vq,nikających z:

a) rtstałły o ręhał;itritarji zawodowej i społeczruej anz zatrutlrtianiu osół:
niepełnosprawnyclr (t1. Dz, U . z 2al8r. pcrz. 51 1 ze zrn.),

b) ustawy o sanrorząrlzie pł:wiator.vyrn (t.j " Dz. U z 20 i 8r. paz. 995 ze ztn.),

c) ustawy cl pracownikach sanrorządowych (tj. Dz, U zZOlEr. paz" trż6a),

d) ,I{:c,deks Postf,por.l,;lnia Ąr{nrinistrać]/jnęi?.{) (tj. Dr, U" z?_,a17r, poz.1257
Zc ZIn,J,

8) riłriiejętłośc stosornlania przepisó,.,i/ ptŁ],l,v..l za.wałtych \v rcz]]ofzącJzeniłt w sirravl,ie

orzekania o nlepełnosrlra.,ł,tlti:ici i sttlprtiir lriepełirosill,av;ności (.t,j, l}z, I j. z|ż015l,.
poz. i 110 zę znt"), rvieclza, dotyłttlca kłclł.:ksi; postępłlvla,njłl eicilti.iłistrały]nei;{} av}:l,

trybrr wydawa,nir: i zwt,otu k;rrt piirkingorłycŁr (t.j, t_}il.tJ. ,1,2al6t,.1.1oz. 1zlilti),

9} znajorncśri przepisłiv., o cichrcinie clałi;zł_:h osclho-w,,lclr zgł.,r"tnie z }Ęcrzporządzęniem

Pał,lłłnrętlttr Europejskiego i R.arly (UE) 2{]161679 z2] klviętrnaŻOIbl,, w sprawie
oc:luc,ny osób ftzyoznych w związk"u z przetv,ł,arzanieln danyclr osobowych
i lv spravuię swobotlnego przei]ływu takictr clanyclr oraz ucltyienia dyrektyv,zy

95l46lWF, (Dz.U.UE.L" z,2aL6r, Nr 119, s.1) oraz Ustałvy z clnia l0 maja 2018r.
il ,:cirronię rla.n),ch osrł]ilol,vryclr (Dz. U, z 2.018 !,. paz.1000),

10)v,,,i,ląręnlr: zgody na;:lrzetwat,ranie tlanycir osobclr.r,,1-cŁl clr-,cleiów rekrtttaclji.



4" FYyrnagww§a dodatkawe:

1) łlłrrie";ętnł:ść ki,erł:rvania zespołetn pra.cowriiozyłrr,

2} kcununikatywrrośó, urniejętność na.lriąz.ył.,,ania kontaktow intetpersonalnych,

-?) clc,bra organizacja ptat:y,

4} biegła znajonrość obsługi komputera,

5) vrygnka kultura. clsobista,

6} odporność na stres.

5. Zakres zadgń wykałłyll,ułłycłł łła słanowiskw pr{łcy:

i) wyzllaczallię skłałj,órr.l łł:zekajacvch. ,w t)rrn przęlro,odniczącegtr, spośrórt członkólv
resprcrłu,

ż) c,n]raoc}w}nvanie lrarrnorirgramór,v i łrstalanie ter"nrinów pclsiedzefi składów
orzekających,

-x ) rtprezentcł,n anię zespołu rla zęvłn:i$rz,

ą} r,:rganizorł,anię oŁlsługi a,Jlrrinistrac.vjnc,-Ł,,iurcr1.1,e.j r_espołu,

5) wl da.wanie kart parkingolłyclr c,soborn nieprełnosprawnyfn i placówkciln,

6> spot,zął7zanie:

a) projektłr bnilzetu Zespołłr,

b) sprar,,,oz<lań, infurrrracji i oplinii; przeclstawianię ich stosoułrym orgarrofi)

7 } nadzor nart pra.łvidłową i ternrinorvą rcal,tzacją zadań związarryclr z orzekairięm

o niepełnc,spra.łncrśł:i, stopnirl nieplełnosprar,vności lub o wsleazarria.ch do r.rlg

i uprav,ł:ień,

E) rvnioskc,,wanie o slqięrr:wanię członlcó,w zespołu na szkcieriir:,

9) przygotowywanie trlo,"vołali, odwołari l zaruądzeń niezŁrędrrycii tlo sprawnego
" ti"inkcjonr-rrvaniazespołil,

iO)narlzór rra.ci prirwidłową ollsłrrgą E}ektronicznego Kra.jo,".,,ego Systenrlt lVfonitoringr,r

Orzękania o Nir:pełnosprawncści, wrrinskowanię o nada,wanię uprawnień r1o

c,,itshlgi systern,u, luirlzór irari rvazno ścią rracl anych cełtyfi lcatórv,

11) nadzór nad pralvidłor.vością ptzetvłarzatria danych osobcrłToh i spełnianiem

otrcwiązirjąca,ch wyrnaL{en bezpieczeństrł,a tycłr danych zgorXnie r ROL]C,I

(Rorporządzęni.em t}arlarnęntu }1uropejskiego i R-ady (UE) 201616'ł9 z 27 kv;lętnia

201ór" w spra.wie oc}x"ony osób fizycrn;rch w zrviązku z przetwa-rzaniern dariyclr

cs,:borłych i w sprarvie swob,:dnego przepł_vlr.i.r takich danyclr oraz i-rch3,ienia

dyrektywy 95l46lWF, (Dz.{J.LrE.L. z .]016r, Nr 119, s.1),

6. Warunki prficy nfr damyłta stanowiska;

1) pra.oa biurowa w vlyrniarze 40 godzin tygoclniowo,

2) starrowisko pracy: stanowisko pTaay zvłiązane jest z pracą prry komputerzę

Fornieszczenia ztrokalizowane napaŃerze budynku. Budynek posiada pł:djazd dla



r,vózków inwalicJ.zkich,

3) stanołvisko pracy wyposazone w kotnputęr oraz lrtne ul:ząrJzenia biurowe (rirrrkarka,

kserokopiarka, telefon, faks, niszczar]<a do dokumentów)" Na stanowisku nie
występł,łją czynniki szkłrdiirvę. Do uciązlilvyoh czynnikćlw występujących na

stanolvisku należą: \^ryrfluszonapazycja ciała, obciąźenie ukłarlu rnięśrliowo -
szkięletowego, obciązęnie wzroku, pnesja ozasu, Nie występują bariery
arclritektonicztre w łJotąrciu r1,1 pcmieszczeń biurow.yclr,

4) miejsce pracy: Fowiatowe Cęritrurn Pcrmcłcy Roctrzinię w Młarvie, ul. Reyrnc,rrta 4 -
Fowiatowy ZłspaŁ i1o Spraw Orzeka:ria o Niepełnosprawrrości,w Mławie,

5) zatnictrnienie rv oparciu o ł,lmowę o pracę. I*V przypad,k"u osob poclejmujących po raz
pierl,vszy rrracę na stanor,r,isku kierowrriczliłll tlrzędniczyn. rv jednostlcach, o których
filowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listł:parla 2008r. o pra,colvnikach sarnorządowych
(t. j. Dz. U, z2aŁ8r" poz. 1ż6a), uITtOlx/ę o pracę zawięra się rra. czas okręślorry, nie
łlłrrzszy niz 6 mięsięcy. W czasię trrvania tej irrnorły arganizuje się dla pracownika
słuzbę przygotowawczą, trwającą nie dh"rze.j niż 3 rrriesiące i kclńczącą się
egzaminetn. Pozytywny wynik egzanririu ltończącego słuzLrę przygotowawczą jest.

wa"nrnkienr rleil sze go zatrurJnieni a pr;rcorvnika,

Zgotnnie z art,2.7 ust" 2 Rozparuądzętlia h,{inistra Głrspodarki Pracy i Polityki
Społec,znej z dnia 15 lipca 2003 rolrrr rv spra,łvie rrrzękania o niepełnosprawności
i stopniu rriepełn,rsprav,lności (t,j. Dz, U. z I!0L5r"> pl,z. 1lla zę zrn.) członkorvie
powiatowego zespołu ,Js" orzęlł:ania o rriepełnospral,vności są zcrbowiązant w trakcie
zarrnrlnięnia, odbyć szkolęrrie zgorlnie z p1"ogri]l1ięm. łfpraao\^/anyrn v.r oparcilr
o rninirna proglaflrowe, o któlycł} filo\Ą/a lv § 27 wlw rozporządzettia t złożyć
z rłynikięnr paziytywl}.yrn tęst spra.łdzająły l,v zakrcsie ł:bjętyrn szkoleniern,

6) Zatrurlnienie w pełnyrrr rłyrrriarze cz.].§l,} |xaĘy.

7 " łYs \ig źn i k zgtr łłrlnł,e nig gs ó b łłłep ełn opwłw łłjlg !1,

W rrriesiącu poprzerlza.!ącvłrr datę opublikowania ogłoszenia ivskrrźnilt zatnlrlnlęrlia osół:
niepełnosprawnych ło,,.jednostcff, lv lozllruieniu o rehabilitacji zarvodowej i społecznej
ora,z zatt, uclni aniu o solr nit:pełiro spravutrych, przelcro r:zy Ł 1cla,

E" Wyłnuganełlakwłnenły:

1) list łnotywacyjrry,

'2) życiorys (CV),

3) Xłwestionarił,:sz oscrbłrly, (ffałłlc:ł,nik Nr 1.},

4} ltserokopie świa.cleorrv pracy,

5 ) ks erokrrpi e dcrkunręrrtów p a świ ad czaj ący łh vł"yksztńłeni e (dyp 1onr),

ó) lłserokopie inrryc}r rlodatkowych d okutrłentów o posiar.larrych kwalifikacj ach
i rrniie.j ętncrściach,

7) ośr,viaclczeriie diłr kandyclara ubiegajłlcegc, się o za.triiciriierrie ria stario,1visku



E) kięrcrwniczynr urzęłJniczpn {iIałączwilr wr 2,},

9) oświaclczęrrie karirlyclat.a. o ltłytażeriiu zgoily rra przetr,va.tzatlie clanyclr osobcrvquch

do celólv relrrutacji w ramaclr naboru na łvolne starrowiskc, kięrownioze urzędnicze
(Eałqułłik ł{r 3),

10) infonnacja clatycząca rekrutacji w systemię interneto\,vyln - (Załqrłłłik Nr 4).

ł$.ffi #*:clntąq"gę"gala"p_ą""vsd"{,.,of qrtru

zaśrviadczerrie o pozyty,vvnytn wyniktt egza,nlinu koriczącegc, słuzbę
przygotowawczą o ile kanctydai był wcześrriej zatrurllticlny rv jecirrostkach

sa"morządrl ter;,,torialriego i c,dbył taką sfuzbę"

{Jlvngn!

}Vszyst}łie mśłvincłczęltia oraz inne c'lolłnment"v lvytłv$łzone przez kandydata
Ełlłl§zą Łryć lvłasnoręcrnie pod nlisane"

\\iszystkie dokumenty winny lryc sporządzone v,,z języku polskim.

9. Kserrlkcpie d.a!rłłłłłę:nłów, aryńifr,*ł:!:inycll,, ł liłóryrh łffirwłł ltl ust, 8 pkł 4, 5, 6 -
ptlłl.,inwjł być pa§łviad,czałee przez knłłdyr|ała r,a zgońwo,ść z aryginnłełn.

l8" W"pttłąpg$.e dą!!§!lę#Iyś,E!ibą,ęł:iŁ€:. łi§t łfiqtłlnmai!ły.j §.E,wwirulu lileśp!fiItffiK"
klgpl&g.ł

,,Na pocłsławie art, 7 ust. ] RODO łlświ.tl-dczałn, iż wyraż.am zgode ng przehu{łrzanie

tr?rzeż adntiłtistratora, któryrn, jest Fowiata,wę Cerltrułn Farnoc;v Roałzinie w ]vńawie

moich dałłych osabowych w c,elu pł,zeprow{łdzełłia procedury rekrutacji na stanowisko
kierownicze łłrzędnicze F rzew o dłticzący P ow iatolu e go Zespołu d,o Spr aw Orzeltania
a Niepełnosprawności" Powyższg z4oda zostrsła wył,a,żołła dobrowalnie zgadłlie
z art, 4 pkt. ] ] }łOD3. "

l}. Miłjsce i lerłłłiłł r,łrłżenig dskrłffieułóilt

1) Wymngane rloląąłłnenty aplik*.cyjne naieży slłłmelać w Se[rretarincie Powiafołvego
. Centrunrr Pnnmocy nłorluinie łv btłarvte (pcłlcój mn 1 -- I piętro) 1łń przesłać pclcztą

{g*r}lliąłr{""si"ęrpmin,2{i.l.fił". r]o "qpd.z""1$fio ria arlręs: Ps]wiafowe Centrr.łm Pornocy

Rodzinie rv h4łar,vię 06-500 h4ława, rrl. I{eynronta 4 l,v zaklejonej kopręlgię

z clopiskiern:

,,Nruhór nrł lłięrowxricue stamnnvigE<$ urf;ędt§icue:

P naęlą,o rtr n icu *1 cy T]eilł,,i rł {.tiłveso fi e§ pclł u e.ł o § p rrł w
(}rzetrmmia o Ni.epeftłłoxlrnwnrości w h{ławfre".

2) Za datę złażenia dokum,enfow prz3,jmiłje się j6fu, rłpłyrv do Pq:wiatcrwego Cęntrum

I}orłrocy R.ocizirrię w h{łałvie. Aplikacje, które ,vlpłyną po vryżej wytnienionyrn
tern,linie nie bedą rozpatryrvane.

3) Nie elopuszcza się rrrozlir,vości skła.clania ciokutnentów aplikacrrjrrycłr clrogą

elektrr:niczną.

4) Pcl tym terminie łrastąpi rozstrzygnięcie ilalloru.



5) inforrlrac"li rra ternat clgłoszonego naboru udziela: Parri Sylwia Olczak -
Główny Księgowy Fqrwiatowego Centrunr Fomocy Rodzirrie w Mławię,
tęL.23l654-43-56"

Lż. tr łłfo rłłłacj e do tI atlco w e :

1) Osoby, których dolturrrenty spełniać będą rłvnragania fonnalne zostaną zaproszone

tęlęfonicznię na rozfilowę kwalifikacy.]ną. Ostateczna decyzla a zatnrdrrięniu rra

kierorvniezyrn stanowisku urzęrlniczyrn Przewodniazącego Powiatowęgo Zespołu do

Spraw Orzękania o Niepełnosprawności nastąpi po analizie złozonycir dokurnęntów

i po przeprowadzeniu rozfllo.,Ąry tr<walifikacyj nej 
"

2) infonrracja o wynikach nalrłrru zostanię unrięszczona na stronie Fowiatowego

Cęrrtrum Ponrocy Roclzirrię w Mławie yw*b_ŁpgprĘb]{ą€u oraz na tablicy

infclrnraoyj nej Fowiato\^/e go C ęntrum Fonro cy FŁo dzirrie w lV{ławie.

data: /§.ĘAĄł.fu."2al8r"8zn


