
BURMISTRZ PASŁĘKA
ogłasza nabór

na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Pasłęku:
stanowisko ds. świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+)

- pełny etat

1.  Wymagania:
1) wymagania niezbędne -  konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

a) wykształcenie wyższe, preferowany kierunek studiów administracja, prawo, ekonomia,
b) obywatelstwo polskie,
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku, w warunkach

pracy określonych w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia o naborze,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) nieposzlakowana opinia,
f) kandydat musi spełniać inne ewentualne wymagania dotyczące zatrudnienia na stanowisku

urzędniczym wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2) wymagania dodatkowe podlegające ocenie - pozostałe wymagania pozwalające na optymalne
wykonywanie zadań na tym stanowisku :

a) doświadczenie zawodowe, staż pracy i inne kwalifikacje w szczególności w zakresie zadań
realizowanych na stanowisku objętym naborem,

b) doświadczenie  zawodowe i  wykształcenie dotyczące pracy w administracji  publicznej,  w
tym samorządowej,

c) potencjał kandydata w zakresie kwalifikacji i cech osobowości, niezbędny do prawidłowego,
samodzielnego wykonywania  zadań na stanowisku,  którego nabór  dotyczy.  Preferowane
cechy  osobowościowe  kandydata:  odpowiedzialność,  uczciwość,  samodzielność,
dyspozycyjność, wysoki poziom etyki i  kultury osobistej.

d) znajomość niżej wymienionych przepisów prawa:
– ustawy  z  dnia  11  lutego  2016  roku  o  pomocy  państwa  w  wychowywaniu  dzieci

( tj: Dz.U. z 2018 r., poz. 2134, z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy, tj.:
– Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca
2017  r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  postępowania  w sprawach o  świadczenie
wychowawcze  oraz  zakresu  informacji,  jakie  mają  być  zawarte  we  wniosku,
zaświadczeniach  i  oświadczeniach  o  ustalenie  prawa  do  świadczenia
wychowawczego (Dz. U. z 2017, poz. 1465),
– Rozporządzenia  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  28
września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania
zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017, poz. 1813),

– ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tj: Dz.U. z 2017 r.,
poz.1952, z późn. zm.),
– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  – art. 1-2, art. 5-7, art. 11,

art.33, art.34, art.44, art 68, art.211-212, art. 216, art. 233-239, art. 249 i art. 254-255,
( tj: Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077, z późn. zm.),
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Rozdziały 3-6  ( tj: Dz. U. z

2018 r., poz.994, z późn. zm.),
– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego-  Dział I i II

( t.j: Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096, z późn. zm.).



2. Zadania wykonywane na stanowisku ds. świadczenia wychowawczego:
1) Prowadzenie  postępowań  administracyjnych  w  sprawie  ustalenia  prawa do  świadczenia

wychowawczego, w tym m.in.:
-  przyjmowanie  i  weryfikacja  wniosków  oraz  korekt  wniosków  o  ustalenie  prawa  do
świadczenia wychowawczego, złożonych do Urzędu Miejskiego w Pasłęku,
- wzywanie do uzupełnienia ww. wniosków, zawierających braki formalne
-  przygotowywanie  projektów  decyzji  w  sprawie  ustalenia  prawa  do  świadczenia
wychowawczego, decyzji zmieniających, decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobranego
świadczenia,
- współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pasłęku w zakresie
dotyczącym m.in. przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

2) Prowadzenie ewidencji wydanych decyzji do celów rozliczeniowych.
3) Przygotowywanie list wypłat świadczeń wychowawczych.
4) Sporządzanie informacji o potrzebach w zakresie środków finansowych na realizację wypłat

świadczenia wychowawczego.
5) Sporządzanie  sprawozdań  rzeczowo-finansowych  z  zakresu  realizacji  wypłat  świadczenia

wychowawczego.
6) Prowadzenie postępowania windykacyjnego dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń

wychowawczych.
7) Współpraca  z  Warmińsko-Mazurskim  Urzędem  Wojewódzkim  w  Olsztynie,  Urzędem

Skarbowym,  Powiatowym  Urzędem  Pracy  i  innymi  instytucjami  w  toku  realizacji
powierzonych zadań.

8) Wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń o wypłaconych świadczeniach wychowawczych.
9) Przygotowywanie  ogłoszeń,  informacji  i  innych  dokumentów  dotyczących  powierzonych

zadań.
10) Przygotowywanie  projektów  uchwał  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  i  zarządzeń  Burmistrza

Pasłęka w zakresie dotyczącym zadań Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego w Pasłęku.
11) Wykonywanie zastępstwa na innym stanowisku urzędniczym zgodnie z planem zastępstw.
12) Wykonywanie innych zadań związanych z realizacją programu Rodzina 500+ i zatrudnieniem

w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:
1) Praca  biurowa, w większości w pozycji siedzącej, związana z dokumentacją papierową oraz

z  obsługą  komputera  i  programów  komputerowych,  wymagająca  sprawności  narządów
ruchu.

2) Praca  wymagająca  predyspozycji  umożliwiających  bezproblemowy  kontakt  i
porozumiewanie się z innymi osobami.

3) Przeciwwskazania do zatrudnienia określonych osób na stanowisku, na które prowadzony
jest nabór:
-  osoby  mające  utrudniony  kontakt  z  innymi  osobami  z  powodu  obniżonej  sprawności
narządów mowy i słuchu, w związku  z wymogami, o których mowa w ppkt.2),
-  osoby  mające  obniżoną  sprawność  narządów  ruchu  w  stopniu   uniemożliwiającym
samodzielne poruszanie się po schodach,  

4) zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, z późn. zm.)”:
-  w  przypadku  osób podejmujących  po raz  pierwszy  pracę  na  stanowisku  urzędniczym,
umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy (art. 16 ust.2) i dla
takiego pracownika organizuje się w trakcie trwania ww. umowy służbę przygotowawczą
mającą  na  celu  teoretyczne  i  praktyczne  przygotowanie  pracownika  do  należytego
wykonywania obowiązków służbowych,  która to  służba trwa nie  dłużej  niż  3  miesiące i
kończy  się  egzaminem,  a  pozytywny  wynik  tego  egzaminu  jest  warunkiem  dalszego
zatrudnienia pracownika (art. 19).



4. Informuje się kandydatów, że w miesiącu poprzedzającym upublicznienie niniejszego ogłoszenia
o  naborze  wskaźnik  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  w  Urzędzie  Miejskim  w  Pasłęku  w
rozumieniu  przepisów  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnienia  osób
niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne jakie winna złożyć osoba ubiegająca się o przyjęcie na
wyżej wymienione stanowisko:

1) Dokumenty obligatoryjnie wymagane:
a) List motywacyjny.
b) Życiorys ( curriculum vitae ).
c) Kserokopie świadectw pracy w rozumieniu ustawy Kodeks pracy, potwierdzające przebieg

całej  pracy zawodowej,  potwierdzone za zgodność z oryginałem w Urzędzie Miejskim w
Pasłęku (pok. nr 29, II piętro) lub notarialnie, a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej –
zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia.

d) Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie wyższe potwierdzone za zgodność z
oryginałem w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (pok. nr 29,  II piętro) lub notarialnie.

e) Wypełniony kwestionariusz osobowy – druk dostępny w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (pok.
nr 29,  II piętro) lub do pobrania ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Pasłęku (w zakładce
„Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy”).

f) Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, potwierdzona za zgodność z
oryginałem w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (pok. nr 29,  II piętro) lub notarialnie – dotyczy
osób  niepełnosprawnych,  które  zamierzają  skorzystać  z  uprawnienia  pierwszeństwa  w
zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych.

g) Podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

h) Podpisane przez kandydata   oświadczenie  o  zapoznaniu się  z  klauzulą  informacyjną dla
kandydata na wolne stanowisko urzędnicze dotyczącą zakresu  przetwarzania jego danych
osobowych dla  potrzeb rekrutacji - druk dostępny w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (pok. nr
29,   II  piętro) lub do pobrania ze  strony BIP  Urzędu Miejskiego w Pasłęku (w zakładce
„Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy”).

2) Dokumenty pożądane:
a) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach potwierdzone  za zgodność z

oryginałem w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (pok. nr 29,  II piętro) lub notarialnie.
b) Kserokopie  innych  dokumentów potwierdzających  posiadane umiejętności  i  kwalifikacje,

( np. certyfikaty) potwierdzone za zgodność z oryginałem w Urzędzie Miejskim w Pasłęku
(pok. nr 29,  II piętro) lub notarialnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:  list  motywacyjny i  życiorys  (CV) powinny być opatrzone
klauzulą:

Klauzula zgody
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. L 119 z 04.05.2016 ) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb  rekrutacji.
   

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są do 12 grudnia 2018 r. do godz.  15:30. 
Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku, pl. św. Wojciecha 5, 14-
400  Pasłęk,  w  zaklejonych  kopertach  z  napisem  „Nabór  na  stanowisko  ds.  świadczenia
wychowawczego”.



Dokumenty, o których mowa w punkcie 5 ogłoszenia, z wymaganymi potwierdzeniami za zgodność
z oryginałem, można przesłać pocztą na adres:  Urząd Miejski w Pasłęku, pl. św. Wojciecha 5, 14-
400 Pasłęk, z napisem na kopercie  „Nabór na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego".
Dokumenty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą do  Urzędu Miejskiego w Pasłęku po wyżej
określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Nie można złożyć dokumentów w formie elektronicznej. 

7. Uwagi końcowe :
• Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Komisję Rekrutacyjną, mającej na

celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów aplikacyjnych z
wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

• W wyniku  analizy  dokumentów komisja  rekrutacyjna  wytypuje  listę  kandydatów,  którzy
spełniają wymagania formalne, tj. niezbędne - konieczne do zatrudnienia na stanowisku, na
który  prowadzony jest  nabór,  określone w przepisach  prawa,  w tym w szczególności  w
ustawie o pracownikach samorządowych, w regulaminie naboru i w ogłoszeniu o naborze
oraz złożyli w sposób prawidłowy dokumenty aplikacyjne, zgodnie z wymogami zawartymi
w ogłoszeniu o naborze.

• Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną pisemnie powiadomieni o terminie i
miejscu  konkursu  na  wyżej  wymienione  stanowisko,  który  zostanie  przeprowadzony wg
zasad określonych w zarządzeniu Nr 126/11 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 listopada 2011 r.
w  sprawie  ustalenia  regulaminu  naboru  na  wolne  stanowiska  urzędnicze  w  Urzędzie
Miejskim w Pasłęku oraz innych gminnych jednostkach organizacyjnych (treść zarządzenia
dostępna w Biuletynie Informacji  Publicznej  Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod adresem
internetowym:  http://bip.paslek.pl w zakładce „Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
pracy”.

• Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej  Urzędu  Miejskiego  w Pasłęku  (http://bip.paslek.pl)  w  zakładce  „Ogłoszenia  o
naborze na wolne stanowiska pracy” oraz na stronie Urzędu Miejskiego www.paslek.pl i na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.

• Informacja o przebiegu i wyniku naboru w zakresie wynikającym z przepisów prawa będzie
umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Pasłęku  (http://bip.paslek.pl)  w  zakładce  „Ogłoszenia  o  naborze  na  wolne  stanowiska
pracy" oraz na stronie Urzędu Miejskiego www.paslek.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Pasłęku. 

Pasłęk, 27.11.2018 r.
   BURMISTRZ PASŁĘKA
dr Wiesław Śniecikowski


