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II.

DYrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznei ną podstawie art. 11
i art. ]3 ustawy z dnia 2l listopada 2008r. o pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 20]9r.,
Poz. 1282 z póŹn. zm.) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko
urzędnicze:

Inspektor ds. świa dczeń

Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibąw Łęcznej,

ul. Staszica 9, 21 -0l0 Łęczna

Określenie stanowiska: Inspektor ds. świadczeń

UI. Wvmagania niezbedne:
1. Wykształcenie wyższe, preferowane kieruŃi: administracja, prawo.
2. Co najmniej Z,Letni stażpracy, w tym co najmniej 6 miesięczny staż pracy w instytucjach

rcalizujących zadania z za|łęsu pomocy społecznej i /lub wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej.

3. Znajomośó r/w przepisów:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 20llr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz. U. z2020r., poz.82I),
2) ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.IJ. z2020r.,

poz. 1359),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004t. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1507
zpoźn. zm.),

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2020r., poz. 2l8 z póżn. zm.),

5) ustawy z dnia 14 częrwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020r., poz. 256 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 20I9r., poz. II45
zpóźn. zm.),

7) aktów wykonawczych do w/w ustaw;
4. Pełna zdolność do czynności prawnych orazkorzystanie zpełnipraw publi cznych.
5. ObYwatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca d,o wykonywania
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6. Brak skazania Prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Nieposzlakowana opinia.
8. Posiadanie umiejętności współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, samodzielnego

planowania i organizacji własnej pracy.
9. Nieposzlakowana opinia.
10. Dyspozycyjność.

IV. Wvmagania dodatkowe;
1. Odpornośó na stres.
2. Zdolnośó logicznego myślenia.
3. umiejętnośó podejmowania szybkich decyzji, analizy i syntezy informacji.
4. Sumienność i rzetelność.
5. GotowoŚĆ do podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i samokształcenie.
6. Dokładnośó, kreatywnośó.
7. Wysoka kultura osobista.
8. UmiejętnoŚÓ obsługi komputera i programów komputerowych (m.in.: Word, Excel, open

Office).

v. zakres wvkonywanvch zadań:

1. PruYznawanie pomocy osobom usamodzielniającym się w myśl art. 88 ustawy
o PomocY sPołecznej mającej na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze
śro dowiski em przez pracę socj alną, a także obj ęci e pomocą:
1) pieniężną na usamodzielnienie,
2) pieniężną na kontynuowanie nauki,
3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu

chronionym,
4) w uzyskaniu zatrudnienia,
5) na zagospodarowanie - w formie rzeczowej;
Udział w Przygotowaniu oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę
lokalnej sytuacji społecznej i dernografi cznej.
WsPÓłpraca w zalłęsie wykonywanych obowiązków służbowych ze środowiskiem
lokalnYnr, ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi,
Policj ą, instytucj ami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołam i i związkami
wyznani o w y nli or az z or ganizacjam i sp ołec znym i.
Udńał w opracowaniu i real:zacji 3-letrich powiatowych programów doĘczących rozwoju
pię-czy zasĘWqj,nwieĄących między innymi corocmy limit rodzin zasępc4lch zawodowych,
Prowadzenie rejesffu danych o osobach pehriących fi,mkcję rodziny zastępzrj nwodowej lub
rodz:ny znśępczej niezawodowej oruz prowadzącychrodzinny dom dziecka.
Pr4lgotowywanie projektów umów o pehrienie fimkcji rodziny zastępzej zawodowej przez
rodzinę zastępąńezawodową lub prowadący rodzinny dom dziecka-
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7. Plzygotowywanie projektów umów o pehrienie funkcji rodziny zaśępzej zawodowej lub

prowadzenia rodzinnego domu dńgoka puez|rarńydatow spehri{ących warurki do pehrienia

flmkcji rodziny zaśępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dzięcką

8. Przygotowywanie projektów porozumień z innymi powiatami w sprawie umieszczenia

dzieci z terenu innych powiatów w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu.

9. Współpraca z innymi powiatami w zakresie porozumień dotyczących umieszczenia

dzieci pochodzącychzterenu Powiatu Łęczyńskiego na terenie innych powiatów.

10. Przygotowywanie wykazu dzięci ptzebywających w rodzinnych formach pieczy

zastępczej wrazz kosztem ich utrzymania.

ll.Przygotowywanie projektów umów z osobami zatrudnianymi do pomocy przy

sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w celu wqparcia

prowadzących rodzinny dom dzięcka.

1 ż. P r zy gotowywanię proj ektów umów zawieranych z rodzinami pomocowymi.

13. Opracowywanie dokumentów przyjmowarrie łvniosków i spn:ądzańe projektów duyĄi
administacyjnych w sprawie świadczeń pienięzrrych dla rodzin zasĘprychoruzprowadzryyń
rodzinny dom dziecka:

l) napoĘcie kosźów utzymaniadńe.cką
2) doĘczryychzwiększonych kosźów utzymania dńeoką

3) na poĘcie niezĘdnych kosźów zńązanych z potznbami przyjmowanego dziecka do

rodziny,

4) na poĘcie kosztów zńązanych z wystryieniem ?nal.lrn losowych lub innych zńarzęń

mających rłpływ najako&i sprawowanej opieki,

5) na Ńzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

dla rodzin zaąprych niezawodowych i zawodowych olaz w którym jest prowadzony

rodzinny dom dziecką

6) na poĘcie koszów miązanych z prznprowadzeńem niezb$nego remontu lokalu

mieszkalnego w budynku wielorodzinnyrn lub domu jednorodzinnego dla rodzin zaĘpcrych
zawodowych,

7) na poĘcie niezĘdnych kosźów złiązanychz remontem lub ze ztńanąlokalu w budynku

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w kórym jest prowadzony rodzinny dom

dziecką

8) na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych
z opiekąi wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,

9) doĘcryychdofinansowania do wypocrynku poza miejscem zamieszkania dńąką
1 0) dla pehroletrich wychowanków piec,zy zastęyzej;

14. Ustalania i naliczanie rodzicom biologicznym odpłatności za pobyt ich dzieci

w rodzinnej pieczy zastępczej.

15.Wzyznaułanie pomocy osobom opuszczającym po osiągnięciu pełnoletności rodzinę

zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawazą lub regionalną

placówkę opiekuńczo-terapeutyc zną, tj. osobom usamodzielnianym:
1) na kontynuowanie nauki,

2) usamodzielnienie,
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3) zagospodarowanie;
I6.PrrYnawańe Pomocy osobom usamodzielnianym w uzyskaniu odpowiednich

waruŃów mieszkaniowych i zatrudnienia.
17. Udzielanie informacji osobom usamodzielni{ącym się nt. możliwości i zrodeł uą,skania

pomocy prawnej i psychologicznej.
18. WsPÓłPIaca Z ZesPołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zakresie prowadzonych

Spraw.

19. przygotowywanie list wypłat dot. świadczeń, wynagrodzeń
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

wynikających z ustawy

20. Stała ibież'ąca współpraca zDziałem Finansowo - Księgowym w zakresie realizacji
wszystkich świadczeń.

21. WsPÓłPraca z gminami w zakresie partycypacji w wydatkach dotyczących pobytu
dzieci w pieczy zastępczej.

22.ProwadzBńe Postępowan w sprawie ustalenia sytuacji bytowo-finansowej osób zobowiązanych
do odpłatrości za pobyt dńeci w rodzinnej pieczy zastępczsj.

23.Prowadzęńe postępowń dotycących ustalania odpłatnści nwbfrdzieci w rodzinnej piec,ry
zaĘpzejprrez osoĘ do tego zabońązane.

24.PrzYgotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie nięnależnie
PobranYch Świadczeri pieniężnych, które podlegają zwrotowi, łącznie z odsetkami
ustawowym i za op oźnienie.

25. Terminowe PrzygotowYwanie sprawozdawczości rzeczowo-finansowej w zakresie prowadzonej
działalnoŚci: sprawozdań resortowych i jednorazowych w Centralnej Aplikacji
StatYstYcznej i POMOST, w tym oceny zasobów pomocy społecznej, sprawozdań do
GUS:
1) wypehrianiesprawozdĄ
2) weryfikacja poprawności danyc}u

3) punl<azywańe sprawozdń i ichkorekt
26.BieŻące, terminowe wdrńanie do systemu informatycznego ,,PoMoST,' oraz

oProgramowania Obsługi Pieczy Zastępczej (PZ) danych z zal<resu prowadzonych
spraw, wykonywanych obowiązków służbowych.

27.WsPÓłPraca z pozostńymi komórkami organizacyjnymi jednostki w zakresie
Prowadzonych spraw, w celu ńarmonircwania i zapewnieniajednolitego działania pCpR.

28. Odpowiedzialność za prawidłowe i sprarłme

shźbowych.
wykonywarrie powierzonych obowiązków

29. OPracowYwanie dokumentów, pisrn z zakłęsu swojego działanta, prowadzenie
niezbędnych rej estrów.

30. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykonywarrych czynności służbowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami,w szczególności z:
1) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku
z Przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (Dz. Urz. UE L 119 z04.05,2016),

2) ustawą z dńa 10 m{a 2018 roku o ochronie darrych osobowych (Dz. U. z 201%.,
pz.l78I),
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3) aktami ,zaŁąd?r,liań, instrtlkcjami, iĘ.;
31. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Łęcznej w ramach posiadanych kwalifikacji, umiejętności
i kompetencj i zawodolvych.

VI. Informacia o warunkach pracv na stanowisku:
1. Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień2020 rok.
2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

3. Liczba osób do zatrudnienia/vłymiar etatu: 1 osoba w pełnym Wmiarze czasu pracy.
4. Prucaw siedzibie PCPR wŁęcznej, ul. Staszica 9,21-010Łęczna.
5. Pracaz monitorem ekranowym co najmniej 4 godz. dziennie.

vII. wskaźnikzatrudnienia osób niepełnosprawnvch:
W miesiącu lipcu 2020t. (poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Łęcznej, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie
osiągnął co najmniej 6%.

VIII. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny opatrzone klauzuląi ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 lałietnia 2016r. w sprawie ochrony osób Jizycznych
w nviqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrekĘwy 95/46/Itr/E, przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Łęcznej w celu i w zalłesie niezbędnym do realizacji procesu
naboru z dnia 21.08.2020r. na stanowisko: inspektor ds. świadczeń. Jednocześnie
oświadcząm, że zostałam/łem poinformowana/y o przysługujqcym mi prawie dostępu
do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie
w każdym czasie, jak również oświadczam, że podanie Ęch danych było dobrowolne".

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Druk
kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi
zńącznik do niniejszego ogłoszęnia o naborzę. Ponadto można go pobrać w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9,2I-0I0 Łęczna l
I piętro - pok. nr 2l od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-15.00.

3. Kopie dokumentów potwierdzającychposiadane wykształcenie.
4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje

zawodowe.

5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczęnię o posiadaniu
obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na
podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego,
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PrzYsługuje Prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej
lub kserokoPię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo; dokumenty
Przedkładane Ptzez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw o których
mowa wYŻej winnY bYc Przetłumaczone na językpolski ptzęztłumaczaprzysięgłego.
OŚwiadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
PrzestęPstwo Ścigane z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność w przypadku zamiaru
skorzYstania Przez kandydata z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych.

IX. Termin składania dokumentów: do dnia 01,09.2020r. do godz. 10.00.

X. Mieisce składania dokumentów:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczttej, ul. Staszica 9,2t-010 Łęczna l

I Piętro - Sekretariatl lub drogą pocztową, kurierem na adres: Powiatowe Centrum pomocy
Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna (|iczy się data wpływu do jednostki)
w zamkniętej koPercie z doPiskiem: ,,Dotyczy naboru na wrllne stanowisko urzędnicze;
inspektor ds. świadczeń".

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z 27 kwietnia 2016r. W sPrawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danYch osobowYch i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dYrektYwY 95l46lWE (RODO), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzirrie w Łęcznej informuje:

1. Administratorem danych osobowych kandydata jest Powiatowe Centrum pomocy
Rodzinie w ŁęcznĄ, ul. Staszica 9,20-0lO Łęczna, reprezentowane przez Dyrektora
- Panią Agnieszkę Korzeniewską.

2. Kontakt z Administratorem Danych jest rnożliwy pod adresem: powiatowe Centrum
Pomocy Rodzirrie wŁęcznej, ul. Staszica 9,21-010Łęczna;tel. 81 53 15 384; e-mail:
sekretariat@pcprleczna.pl

3. InsPektorem Ochrony Danyclr (IOD) jest Pani Kornelia Bartoch, z ktorą można
kontaktowaĆ się listownie pod wskazanym powyżej adresem, e-mailowo:
k.bartoch@pcprleczna.pl lub tel. 81 53 15 382.

4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydata jest:
1) ich Przetwarzanienapotrzeby aktualnego naboru napodst. art.6 ust. 1 lit. a,

art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlanrentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z27 kwietnia20l6r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z Ptzetwarzanięm danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE oraz na podst. ustawy
z dnia 26 czerwca l974r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samo rządowy ch,
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2) niezbędnośó do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanychprzez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3) zgodakandydata;
5. Podanie danych osobowych przęz kandydata jest dobrowolne, ale niezbędne do

przeprowad zęnia niniej sze go procesu rekrutacj i.

6. Odbiorcami danych osobowych kandydata będą wyłącznie podmioty uprawnionę do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: uprawnione organy
publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa otM inne podmioty, które na podstawie
stosownych umów przetwaruają dane osobowe dla których Administratorem danych
jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

7. Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane do państw trzęcicWorganizacji
międzynarodowych.

8. Okres ptzetwarzania danych osobowych kandydata jest uza|eżntony od celu
w jakim dane są przetvłarzane. Okres, przęz który dane osobowe kandydata będą
przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1) czas prowadzonego procesu rekrutacji,
2) ptzepisy prawa, które mogą nas obligowaó do przetwarzania danych ptzez

określony czas,
3) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów;

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatowi przysługują
następuj ące uprawnienia:

1) prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania kopii tych danych
na podstawie art. l5 RODO,

2).'prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne na podstawie art. 16

RoDo,
3) prawo do żądania usunięcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym") na

podstawie art. 17 RODO, w przypadku gdy:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub
w inny sposób ptzetwarzane,

b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzanta
danych osobowych,

c) osoba, której dane dotyczą wycofŃa zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, która jest podstawą ptzetwarzania danych i nie ma innej
podstawy prawnej przetw arzania danych,

d) dane osobowe ptzetwarzane są niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą być usuniętę w celu wywiązania się z obowiązku

wynikaj ące go z ptzepisów prawa;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18

RODO, w przypadku, gdy: r\
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych §osobowych, a



b) Przętwatzarlie danych jest niezgodnę z prawem, a osoba, której dane
dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia,

c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba,
której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania
danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, w przypadku gdy
łącznie spełnione są następujące przesłaŃi:

a) Przetwatzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej
z osobą, której dane dotycząlub na podstawie zgody wyrażonej przez
tą osobę,

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.2I

RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a) zaistnieją ptzyczyny związanę zę szczególną sytuacją, w przypadku

przetwarzania danych na podstawię zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przęz
Administratora,

b) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych;

7) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośó
z Ptawęm Ptzetwaruania na podstawie art. 7 ust. 3 Qeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem;

10. KandYdat nra prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
OchronY Danych Osobowych w przypadku podejrzenia, ze sposób przetwarzania jego
danych osobowych przez Admirristratora narusza przepisy RoDo.

11. W zakresie, w jakim dane osobowe kandydata są przetwarzane na podstawie zgody _
kandYdat ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody rtie ma wpływu na zgodnośó z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed,jej wycofaniem. Zgodę może kandydat
wYcofaĆ Poqrzęz wysłanie oświadczenia o wycofatriu zgody na nasz adres
korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

I2.Dane osobowe kandydata nie będą ptzetwarzane w sposób zautomńyzowany i nie
będą profilowane.

XII. Informaciedodatkowe:
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1. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. KandYdaci spełniający kryteria formalne zostaną poinformowani telefonicznie

o terminie rozmowy kwalifikacyjnej - ponadto informacja bęctzie zamieszczona na
stronie internetowej BIP www.bip.pcprleczna.pl, na stronie PCPR www.pcprl eczna.pl
orazna tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Ł,ęcznej.

3. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIp
www.biP.PcPrleczna.pl, na stronie PCPR www.pcprleczna.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibię PCPR w Łęcznej.

4. Informacje o kandydatach, ktorzy zgłoszą sie do naboru, stanowią informację
Publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym
w ogłoszeniu o naborze.

5. Miejsce lub sposób pozyskania clodatkowych informacji: PCPR w Łęcznej,
ul. Staszica 9, 2I-U0 Łęczna - osoba do kontaktu: Kornelia Bartoch
tel. 8l 53 15 382,e-mail: k.bartoch@pcprleczna.pl

Łęczna, dnią 2 ].08, 2020r.

(Podpis, pieczęć pracodawcy)
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