
 

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku,  

34-144 Izdebnik nr 3 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:   

młodszy referent ds. płac w Dziale Administracyjno - Finansowym  

 

I. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów 

 

1. Wymagania niezbędne 

a) obywatelstwo polskie, 

b) wykształcenie: minimum średnie; ekonomiczne, 

c) staż pracy:  minimum 6 miesięcy na podobnym stanowisku;   

d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 

e) nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

f) nieposzlakowana opinia.  

h) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych (MS Office, Internet), 

2) wymagania dodatkowe: 

a) staż pracy w jednostkach administracji publicznej  - minimum 6 miesięcy 

b) praktyczna znajomość regulacji prawnych z zakresu: 

 Ustawy Kodeks pracy; 

 Ustawy o pracownikach samorządowych; 

 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych; 

 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; 

 Ustawy o samorządzie gminnym; 

 Ustawy o finansach publicznych  

 Ustaw i aktów wykonawczych dotyczących ubezpieczeń społecznych,  

 Ustaw i aktów wykonawczych dotyczących opodatkowania osób fizycznych; 

 instrukcji kancelaryjnej, 

 archiwizacji dokumentacji, 

 ochrony danych osobowych, 

 ochrony informacji niejawnych, 

 dostępu do informacji publicznej, 

c) umiejętność obsługi programu Płatnik; 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1. Znajomość wszystkich przepisów, instrukcji, zarządzeń itp. dotyczących zajmowanego 

stanowiska. 

2. Obliczanie zwolnień lekarskich. 

3. Sporządzanie list płac wynagrodzeń pracowników, nagród, nagród jubileuszowych, 

odpraw, kart wynagrodzeń pracowników w systemie PROGMAN PŁACE. 

4. Sporządzanie kart zasiłków chorobowych. 

5. Sporządzanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych raportów: Imienny raport miesięczny 

o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach dla płatników uprawnionych do 

wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS RCA), o wypłaconych 



świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek (ZUS RSA), oraz deklaracji 

rozliczeniowej (ZUS DRA). 

6. Sporządzenie do Urzędu Skarbowego deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach  na 

podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat pracowników (PIT-4R)  

i deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR). 

7. Sporządzanie informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek 

dochodowy od osób fizycznych za dany rok (PIT-11). 

8. Sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń pracowników, ZUS-u i Urzędu 

Skarbowego w systemie Bankowość Internet. 

9. Sporządzanie rocznej informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie 

wypadkowe (ZUS  IWA). 

10. Sporządzanie do ZUS zgłoszenie danych o pracy o szczególnym charakterze (ZUS-

ZSWA) zgodnie z obowiązującym terminem. 

11. Archiwizowanie dokumentów płacowych. 

12. Posługiwanie się komputerem oraz zapoznanie się i wdrażanie wszelkich zagadnień 

informatycznych dotyczących płac. 

13. Udział w realizacji harmonogramu kontroli wewnętrznej 

14. Wykonywanie wszystkich innych prac związanych z płacami, zleconych przez Głównego 

Księgowego i Dyrektora Domu. 

 

III.  Informacja:  

W miesiącu sierpniu 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy 

Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.  

IV. Warunki pracy: 

 miejsce: Dział Administracyjno - Finansowy w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata 

Alberta w Izdebniku, 34-144 Izdebnik nr 3, 

  wymiar czasu pracy: 1/2 etatu, 

 pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z tym  że w przypadku osób 

podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym – na czas określony nie 

dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas określony lub 

nieokreślony,  

 ciągła praca przed komputerem, obsługa urządzeń biurowych oraz urządzeń 

specjalistycznych,  delegacje (udział w spotkaniach organizacyjnych, informacyjnych, 

warsztatach, szkoleniach), 

 stanowisko pracy znajdować się będzie w pokojach biurowych na IV piętrze (budynek 

wyposażony w windę. 

V.  Wymagane dokumenty: 

1. życiorys (CV), 

2. list motywacyjny, 

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy 

lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), 

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z 

kserokopią świadectw pracy czy innych dokumentów potwierdzających wymagany w 

ogłoszeniu staż doświadczenia zawodowego, a dodatkowo - w przypadku trwania 

zatrudnienia - dokumentu poświadczającego zatrudnienie (zaświadczenie o zatrudnieniu 

lub ksero umowy o pracę), 



5. kserokopie innych dodatkowych dokumentów świadczących o posiadanych 

kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej, 

6. dowód osobisty – do okazania przez kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej, 

7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 

8. zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie, iż osoba nie 

była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony w 

drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginał 

zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego. 

9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat 

zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 

listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260). 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 876 32 22 (Kadry). 

VI. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z podanym 

adresem zwrotnym: 

 - osobiście w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku, 34-144 

Izdebnik nr 3,  pok. nr 68 - I p. (w godzinach pracy Administracji Domu Pomocy 

Społecznej tj. poniedziałek - piątek: od 7.00 do 15.00  

  - lub pocztą na adres: Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku, 

34-144 Izdebnik nr 3,   

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko:  młodszy referent ds. płac w Dziale 

Administracyjno - Finansowym” w terminie do dnia 25 września 2018r. 

Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta  po wyżej 

określonym terminie, nie będą rozpatrywane.  

VIII. Dodatkowe informacje: 

1) Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.          

2) Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu i tym 

samym zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru zostaną telefonicznie lub 

mailowo poinformowani  o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu 

naboru tj. rozmowie kwalifikacyjnej. 

3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/dpsisbawizdebniku  oraz na tablicy 

informacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta. 

4) Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata 

Alberta w Izdebniku, 34-144 Izdebnik nr 3. 

 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: piotrmariusz.karcz@gmail.com 

 Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze, na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1260) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. 917 z późn. zm.). Osoba, której dane 

dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych w 

przypadku przetwarzania na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma 



prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Każdej osobie, której dane dotyczą 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem 

dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osobowy, oświadczenie o 

niekaralności, o korzystaniu z pełni praw publicznych - powinny być własnoręcznie 

podpisane i opatrzone klauzulą: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) 

oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r., poz.1260). 

 


