
 

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Lecha Kaczyńskiego w Warszawie 

Poszukuje osób na stanowisko – specjalista ds. kadrowych 

Oferujemy - 2 miejsca pracy 

Zadania: 

 prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz umów cywilnoprawnych, 

 wprowadzanie i kontrola danych w systemie kadrowo-płacowym pracowników, 
słuchaczy, zleceniobiorców, 

 rozliczanie czasu pracy pracowników, 

 sporządzanie raportów, analiz kadrowych, obowiązująca sprawozdawczość, 

 obsługa systemu kadrowo-płacowego, Płatnika, RCP,  

 współpraca przy obsłudze rekrutacji słuchaczy i postępowaniu kwalifikacyjnym 
w służbie cywilnej. 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe na kierunku prawo, socjologia, zarządzanie 

 minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze kadr i płac 

 praktyczna znajomość zagadnień prawa pracy, przepisów ZUS, PDOF 

 praktyczna znajomość systemów kadrowo-płacowych, Płatnik, RCP 

 znajomość MS Office (Word, Excel, Access) 

 znajomość języka angielskiego na poziomie B2 

 samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność 

Informacje dodatkowe: 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w instytucji w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił mniej niż 6%.  
Budynek nie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Oferujemy: 

Ciekawą pracę w prestiżowej instytucji, umowę o pracę na czas określony (zastępstwo). 
Szkolenia, pakiet socjalny z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji do 14 września 2018 r. na adres: 

praca@ksap.gov.pl w tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska. 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

 

 

 

mailto:praca@ksap.gov.pl


Prosimy o zamieszczenie w cv klauzuli o następującej treści: 

Zgodnie 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 (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celu/celów:  

Przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. kadr w Biurze Spraw 
Personalnych 

przez: Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Lecha Kaczyńskiego  z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 56 (ADO). 

 

 
OŚWIACZENIE forma pisemna 

 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości następujące informacje: 

 
Administratorem Danych Osobowych powierzonych do przetwarzania jest Krajowa 
Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego. 

Siedziba Administratora Danych Osobowych mieści się w Warszawie przy ulicy 
Wawelskiej 56. 

Celem zbierania danych jest: przeprowadzenie rekrutacji na wolne stanowisko pracy 
w Biurze Spraw Personalnych 

Na podstawie art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz.U z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) informuję, że dane 
osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od daty zakończenia procesu 
rekrutacji. 

Dane kontaktowe do Administratora Bezpieczeństwa Informacji: IOD@ksap.gov.pl 

Na podstawie przepisów Zgodnie 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 (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1) 
przysługuje mi również prawo do: 

 wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

 wglądu w moje dane osobowe i możliwość ich poprawiana, 

 odwołania zgody na przetwarzanie powierzonych danych w dowolnym 
momencie 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….
 

………………………………………………………………………………………………….
 

miejsce i data podpis osoby składającej oświadczenie 

  

 


