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_______________________________________________________________________________ 

 

Ogłoszenie 

 
Dyrekcja Zespołu Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim ogłasza  

nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. kadr i płac w Zespole Medyczno-

Społecznej Szkole Policealnej w Mińsku Mazowieckim, ul. 1 PLM Warszawa 1 

 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne 

do zatrudnienia na danym stanowisku: 

1) jest obywatelem polskim,  

2) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym 

stanowisku,  

3) ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w 

pełni z praw publicznych, 

4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,  

5) posiada co najmniej wykształcenie minimum średnie lub wyższe , 

6) posiada co najmniej 3 - letni staż pracy( wykształcenie średnie) lub minimum 2- letni 

staż pracy ( wykształcenie wyższe), 

7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,  

8) cieszy się nieposzlakowaną opinią.  

 

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które 

przeprowadzany jest nabór: 

1) staż pracy  w dziale administracyjnym – minimum 1 rok, 

2) znajomość zagadnień związanych z zatrudnieniem na danym stanowisku,  

3) wiedza z zakresu obsługi programów takich jak: Płatnik, pakiet Vulcan Optivum,  

4) znajomość programów komputerowych oraz pakiet biurowy Office, 

5) znajomość obsługi sprzętu biurowego, 

6) umiejętność organizacji pracy w zespole, wysoka kultura osobista, 

7) umiejętność prowadzenia dokumentacji administracyjnej. 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór: 

 wymiar czasu pracy: 1 etat ( 40 godzin tygodniowo) 

1) Prowadzenie akt osobowych i ewidencji pracowników  ZMSSP, 

2) Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich, urlopów, doskonaleń, 

3) Prowadzenie ewidencji obecności pracowników, książki wyjść służbowych i prywatnych 

pracowników administracji i obsługi, 

4) Przygotowywanie dokumentacji nauczycieli na podstawie arkusza organizacyjnego na 
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dany rok szkolny, 

5) Sporządzanie umów o pracę, angaży dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i 

obsługowych, 

6) Prowadzenie dokumentacji  dotyczącej badań okresowych pracowników, książeczek 

zdrowia,  dokumentacji dotyczącej szkoleń z zakresu bhp i pierwszej pomocy, 

7) Sporządzanie sprawozdań   w  zakresie osobowym  GUS i  SIO nauczycieli, 

8) Wydawanie i ewidencjonowanie legitymacji  dla nauczycieli  ZMSSP, 

9) Sporządzanie wniosków o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia; 

10) Pisanie pism związanych z prowadzeniem spraw kadrowych i innych zleconych przez 

Dyrektora Szkoły, 

11) Prowadzenie elementów kontroli zarządczej w zakresie jej odpowiedzialności i 

podległości, 

12) Prowadzenie spraw płacowych, kart wynagrodzeń dla pracowników szkoły, 

sporządzanie list płac oraz zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, 

nagród jubileuszowych, odpraw oraz innych z godnie z obowiązującymi przepisami, 

13) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zwolnień lekarskich, 

14) Sporządzanie deklaracji PIT, ZUS oraz innych dokumentów, 

15) Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i płatnych zastępstw nauczycieli, 

16) Naliczanie podatku dochodowego od pracowników szkoły, 

17) Załatwianie spraw dotyczących wynagrodzenia, wystawianie pracownikom 

zaświadczeń związanych z wynagrodzeniem w tym RP-7, 

18) Śledzenie i przestrzeganie przepisów oraz ich zmian dotyczących zasad prowadzenia 

płac, podatków od osób fizycznych i spraw ZUS, 

19) Archiwizowanie dokumentów pracowników i kadrowych oraz przekazywanie ich do 

składnicy szkoły ZMSSP, 

20) Inne czynności zlecone przez dyrektora, które nie zostały objęte niniejszym 

przydziałem czynności. 

 

4. Wymagane dokumenty: 

1) życiorys – curriculum vitae (c.v.),  

2) list motywacyjny,  

3) oryginał kwestionariusza osobowego (załącznik do pobrania),  

4) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo popełnione umyślnie,  

5) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o 

stanie odbytych studiów, a w przypadku wymogu średniego wykształcenia dokument 

poświadczający posiadanie takiego wykształcenia), dokumenty potwierdzone za 

zgodność z oryginałem, 

6) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane 

kwalifikacje i umiejętności oraz ewentualnie  inne dokumenty potwierdzające 

spełnianie wymogów dodatkowych, o których mowa w pkt 2. 

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu 

poprzedzającym upublicznienie  ogłoszenie nie przekroczyła 6%. 



 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie od dnia 10 grudnia 2019r.do dnia 20 

grudnia 2019r. do godziny 14.00. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w 

siedzibie szkoły w sekretariacie w Mińsku Mazowieckim przy ul. 1 PLM Warszawa 1 lub 

przesłać pocztą na w/w adres, w terminie określonym w ogłoszeniu w zamkniętych kopertach 

z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko: specjalista ds. kadr i płac w 

terminie do dnia 20 grudnia 2019r. do godziny 14.00” 

Aplikacje, które wpłyną do Sekretariatu po wyżej określonym terminie, nie będą 

rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej 

Placówki oraz na tablicy ogólnodostępnej znajdującej się przy ul. 1 PLM Warszawa 1 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (c. v.) z 

uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone 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 2016 r.  poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z 

dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z póź. 

zm.)  

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

1) Dyrektor Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych  z siedzibą 05-300 

Mińsk Mazowiecki, ul. 1 PLM Warszawa 1, tel.: 25 758 54 85 email: 

sekretariat@mspmm.edu.pl; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Medyczno-Społecznych Szkół 

Policealnych możliwy jest pod adresem email: z.krajewski@ckziu.siedlce.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu 

rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Zespole 

Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim; 

4) Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana 

zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

5) Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, 

pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą; 

1) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;  

2) Dane przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującym prawem; 

3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

4) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania 

danych może uniemożliwić  wzięcie udziału w procesie naboru. 

 

                                                                          Dyrektor 

                                                                          /-/Katarzyna Kot-Szubińska 

 


