
 
Adres jednostki: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Wiejska 4 

78-400 Szczecinek 

tel. 094 37-280-00 

fax. 094 37-280-02 

mail: sekretariat@mops.szczecinek.pl 

 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku  

ogłasza nabór na stanowisko pracy: 

(kierownicze stanowisko urzędnicze) 

Zastępca Kierownika Działu Świadczeń  Pomocy Społecznej/Pracownik socjalny 

 

 

I. Wymagania niezbędne: 

1)   obywatelstwo polskie, 

2) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 

4) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie  z art. 

116 lub art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

5) 4 - letni staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego, do którego obowiązków 

należało przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz prowadzenie pracy socjalnej 

w środowisku,  

6) znajomość i umiejętne stosowanie przepisów prawa w zakresie: ustawy o pomocy 

społecznej, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej, 

kodeksu postepowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego, ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy – na poziomie 

podstawowym. 

7)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego. 

 

II. Wymagania dodatkowe: 

1) komunikatywność,  

2) bardzo dobra organizacja pracy, 

3) umiejętność pracy zespołowej, 

4) kultura osobista, 

5) samodzielność, 

6) odpowiedzialność, 

7) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych), 

8) umiejętność obsługi komputera, 

9) dodatkowe kwalifikacje w zakresie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego  

i dyscyplin pokrewnych np. superwizji, przemocy, pracy z rodziną, komunikacji, pomocy 

osobom niesamodzielnym, organizacji pomocy społecznej. 

 

III. Zakres podstawowych zadań na stanowisku: 

1. Bieżąca kontrola postępowań administracyjnych prowadzonych w dziale.  

2. Weryfikacja i analiza dokumentacji w ramach postępowań odwoławczych. 

3. Koordynacja i monitoring zadań realizowanych w dziale na stanowiskach pracownika 

socjalnego pierwszego kontaktu oraz bieżąca analiza prawidłowości wykonywania zadań 
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oraz proponowanie rozwiązań zmierzających do doskonalenia obsługi klientów 

i pozostałych czynności. 

4. Podejmowanie interwencji w środowisku. 

5. Znajomość i umiejętne stosowanie przepisów prawa oraz wewnętrznych uregulowań 

w zakresie wykonywanych i nadzorowanych zadań, w szczególności ustawy o pomocy 

społecznej, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej, 

kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego, ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego. 

6. Przeprowadzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wywiadów 

środowiskowych: 

a) w celu zdiagnozowania i zaspokajania potrzeb klienta, 

b) na potrzeby innych działów ośrodka oraz jednostek zewnętrznych, 

c) przydzielenia asystenta rodziny, 

d) u osób i rodzin, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, nie 

korzystających z pomocy na rejonach pracowników socjalnych, 

e) u osób i rodzin przebywających w placówkach leczenia odwykowego, placówkach 

szpitalnych i opiekuńczych na terenie Szczecinka. 

7. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej 

zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi uregulowaniami, w tym: 

a) przygotowywanie projektów pism, uzasadnień do decyzji, postanowień,  

b) analiza dokumentów oraz uzyskanych informacji i podejmowanie na ich podstawie 

właściwych działań, 

c) ustalenie wysokości świadczeń oraz odpłatności za świadczenia, w tym również 

w przypadku zmiany przepisów prawa lub sytuacji klienta mających wpływ na 

wysokość świadczenia, 

d) stwierdzanie konieczności podjęcia działań wspierająco-aktywizujących i przekazanie 

informacji do Działu Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej, 

e) w sprawach świadczeń pomocy społecznej wymagających wszczęcia lub wznowienia 

postępowania zmierzającego do ustalania: uprawnień, świadczeń nienależnie 

pobranych, obowiązku zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy 

społecznej, wynikających z art. 106 a ustawy o pomocy społecznej. 

8. Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących potwierdzania prawa do bezpłatnych 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych u osób i rodzin nie 

korzystających z pomocy na rejonach pracowników socjalnych.  

9. Sporządzanie projektów uzasadnień decyzji administracyjnych, postanowień 

podejmowanych w ramach postępowaniami odwoławczego. 

10. Gospodarowanie przydzielonym budżetem na zadania własne i zlecone, w tym rozliczanie 

zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

11. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 

społecznej. 

12. Prowadzenie krótkoterminowej pracy socjalnej, w tym opracowywanie, zawieranie 

i realizowanie zasad współdziałania z klientem i kontraktów socjalnych. 

13. Przeciwdziałanie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, w tym m. in. udzielanie 

poradnictwa i udział w pracach związanych z procedurą ,,Niebieskie karty”. 

14. Organizowanie zespołów zadaniowych i interdyscyplinarnych. 

15. Poszukiwanie sponsorów oraz wolontariuszy mogących wspierać poszczególne rodziny 

potrzebujące pomocy, bądź inicjatywy pomocowe ośrodka. 

16. Prowadzenie i archiwizowanie wszelkiej dokumentacji zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, 

Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

17. Wprowadzanie i pozyskiwanie danych z zakresu powierzonych zadań w ramach 

funkcjonujących w Ośrodku systemów informatycznych.  



18. Sporządzanie sprawozdań, wykazów, rejestrów i analiz zgodnie z wymaganiami 

bezpośredniego przełożonego oraz Dyrektora MOPS. 

19. Udział w opracowywaniu i aktualizacji projektów uchwał, zarządzeń i procedur  

w zakresie realizowanych zadań. 

20. Prowadzenie teczek aktów prawnych stosowanych w realizacji zadań działu, bieżące 

analizowanie treści wprowadzanych zmian, informowanie o nich oraz o konieczności 

uregulowania obowiązujących procedur zgodnie z przyjętymi w Ośrodku zasadami. 

21. Współpraca z prawnikiem w ramach pozyskiwania interpretacji prawnych dotyczących 

przepisów prawa w zakresie realizowanych zadań w dziale.  

22. Udział w opracowywaniu pism, decyzji oraz sporządzanie sprawozdań i analiz, w zakresie 

zadań należących do kompetencji działu.  

23. Czynny udział w pracach zespołów w skład, których pracownik został powołany oraz 

w indywidualnych spotkaniach z bezpośrednim przełożonym, referowanie przełożonemu 

spraw, które powinny być podane do jego wiadomości, przedkładanie do akceptacji spraw 

wymagających aprobaty przełożonego, a w szczególności informowanie o zagrożeniach 

organizacyjnych i finansowych prowadzonych spraw, funkcjonowania działu i ośrodka. 

24. Współpraca z pracownikami wszystkich działów ośrodka, organami i instytucjami 

administracji państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, w zakresie 

realizowanych zadań w celu doskonalenia już istniejących i poszukiwania nowych rozwiązań 

służących wzmocnieniu skuteczności świadczonej pomocy. 

25. Pełnienie zastępstwa na wskazanym przez przełożonego lub Dyrektora MOPS stanowisku z 

pełnym przejęciem obowiązków nieobecnego pracownika.  

26. Pełnienie zastępstwa z pełnym przejęciem obowiązków i uprawnień za Kierownika Działu 

Świadczeń Pomocy Społecznej. 

27. Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora MOPS, 

wynikających z potrzeb zakładu pracy, a nie ujętych w zakresie czynności.  

28. Podejmowanie i podpisywanie decyzji w indywidualnych sprawach klientów zgodnie 

z zakresem udzielonych upoważnień. 

29.  Przetwarzanie danych osobowych będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Szczecinku w zakresie powierzonych zadań w określonych zbiorach. 

 

IV. Warunki pracy na stanowisku: 

1) praca na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu tj. 40 godz. w tygodniu, 

2) czas pracy zgodnie z Regulaminem Pracy MOPS w Szczecinku, tj. podstawowo od 

poniedziałku do środy od 730 do 1530, w czwartki od 730 do 1630, w piątki od 730 do 1430, 

3) praca w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek, 

4) kierowanie zespołem, 

5) stanowisko pracy nie jest przystosowane dla potrzeb osoby poruszającej się na wózku 

inwalidzkim. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w Szczecinku w 

miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi więcej niż 6%. 

 

V. Przebieg naboru: 

           Postępowanie kwalifikacyjne będzie trzyetapowe: 

I etap – kwalifikacja formalna tj. sprawdzenie aplikacji pod względem kompletności 

          i spełnienia wymagań niezbędnych do zatrudnienia kandydata na stanowisko: 

          Zastępcy Kierownika Działu Świadczeń Pomocy Społecznej/pracownika 

          socjalnego, 

II etap – praktyczne sprawdzenie umiejętności (test), 

III etap – rozmowa kwalifikacyjna. 

 

 

VI. Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

1) list motywacyjny, 

2) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór do 

pobrania, 



3) zaświadczenie potwierdzające staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego lub 

kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność 

z oryginałem), 

4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata 

za zgodność z oryginałem), 

5) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku 

pracownika socjalnego, 

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 

7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem, 

8) podpisane oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wzór do 

pobrania. 

 

VII. Informacje dodatkowe: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na 

stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Świadczeń Pomocy Społecznej/ pracownika 

socjalnego w MOPS Szczecinek” w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy 

ul. Wiejskiej 4, Szczecinek lub przesłać pocztą w terminie do 11.12.2019 r. do godz. 1500. 

(Przyjmuje się datę faktycznego wpływu aplikacji do MOPS, a nie datę nadania w Urzędzie 

Pocztowym). 

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy zakwalifikują się do II etapu zostaną 

powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnych etapów. 

 

 

Załączniki: 

 

1) wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

2) wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, 

3) klauzula informacyjna administratora dla kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym. 

 


