
Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr i płac. 

Określenie stanowiska urzędniczego:   specjalista ds. kadr i płac 
 
Miejsce wykonywania pracy 
Zespół Szkół w Kórniku 
ul. Poznańska 2 
62-035 Kórnik 
 
Wymagania niezbędne: 
obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni 
praw publicznych, wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie z minimum dwuletnim stażem 
pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą wynagrodzeń, osoba nie była skazana 
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe; praktyczna znajomość i umiejętność korzystania z regulacji 
prawnych z zakresu Kodeksu Pracy, ustawy Karta Nauczyciela, Ustawy o pracownikach 
samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o ochronie danych osobowych 
oraz RODO, Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.  
 
Wymagania dodatkowe: 
wykształcenie wyższe lub średnie. Wiedza w zakresie kadr i płac, rozliczeń z ZUS, ZFŚS, 
sprawozdawczości GUS, doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji finansowo – 
kadrowej dotyczącej wynagrodzeń pracowników, w tym zatrudnionych na podstawie ustawy o 
pracownikach samorządowych – sporządzanie listy płac, posiadanie doświadczenia w rozliczaniu 
podatku dochodowego od osób fizycznych. Mile widziane ukończone szkolenia/kursy w zakresie 
kadr i płac, rozliczeń z ZUS, US, GUS, SIO, umiejętność obsługi programów Microsoft Word, Excel 
oraz programu płacowo-kadrowego „PROGMAN”, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność 
organizacji własnej pracy, terminowość, zdolność analitycznego myślenia, wnikliwość, wysoka 
kultura osobista. 
 
Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku: 
 
-prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej pracowników szkoły, 

-przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących 
zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, zgodnie z  obowiązującym prawem, 

- ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej, 

- archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw, 

- prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich, 

- prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłoszenia i wyrejestrowania z   

  ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin) 

- wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika, 

- prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP 

  pracowników oraz kontrola ich aktualności, 

- sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami, 



-obsługa Systemu Informacji Oświatowej, 

- sporządzania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych, deklaracji,  

  raportów do ZUS, sporządzania dokumentów stanowiących podstawę wykonania   

  przelewów składek ZUS, zaliczek na PDOF oraz innych potrąceń z list płac, okresowa  

  analiza funduszu płac. 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony 

po odbyciu służby przygotowawczej. 

-Wymiar czasu pracy:  1/2 etatu tj. 20 godzin tygodniowo. 

-Praca administracyjno-biurowa, stanowisko urzędnicze w rozumieniu ustawy o pracownikach 

samorządowych. 

-Obsługa komputera w miejscu pracy 4 godziny dziennie. 

-Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, skaner, kserokopiarka, komputer). 

-Praca w budynku, który nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Wymagane dokumenty: 
 
1. podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu 
pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego, 

2. podpisany list motywacyjny, 

3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w 

przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego), 

4. zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku, 

5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ( oryginały dokumentów do wglądu), 

6. ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje ( 
oryginały dokumentów do wglądu), 

7. wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem 

dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być opatrzone klauzulą zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji : ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Zespół Szkół w Kórniku w celu 

realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. kadr i płac, 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 (RODO)” i podpisem kandydata. 

 



Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: 

osobiście w sekretariacie  Zespołu  Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik 

pocztą na adres Zespół  Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik  

dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy – specjalista ds. płac i kadr” 

Termin składania dokumentów: 

dokumenty należy złożyć do dnia 24 lutego 2020  r. do godz. 15:00, liczy się data wpływu do 

sekretariatu Zespołu Szkół w Kórniku. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie 

będą rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje: 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 870-256  w godz. od 10.00 do 

14.00. 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione 

telefonicznie lub drogą elektroniczną lub listownie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji, 

Planowane zatrudnienie: od dnia 02 marca 2020  r. 

 

       Emilia Stanny 

       Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, 62-35 Kórnik. 

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie, pod numerem 
telefonu 61 8170-256  lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres  
emilia.stanny@zskornik.pl  Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor 
Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail iod@zskornik.pl . Dane 
osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez kandydata. Dane osobowe będą 
przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, po czym zostaną usunięte. Dane 
osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą, posiada 
prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych. a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe 
nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator 
danych osobowych nie będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych do państw trzecich. 
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