
Serock, dnia 30 grudnia 2019 r. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku  

ogłasza nabór na stanowisko pracy pracownika socjalnego 

(stanowisko nieurzędnicze) 

I. Określenie stanowiska: 

Nazwa stanowiska: pracownik socjalny 

Wymiar etatu: 1 etat 

II. Wymagania niezbędne: 

         Obywatelstwo polskie 

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 

3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku 

5. Nieposzlakowana opinia 

6. Posiadanie wykształcenia, które spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych 

warunków: 

1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;  

2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna: 

3) ukończenie do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności 

przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, 

pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o 

rodzinie — zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 

stycznia 2008 roku w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika 

socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 roku Nr 27, poz. 158) 

   7. Znajomość przepisów prawnych z zakresu: 

          1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507); 

2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 

r., poz. 1390 z późn.zm.) 

III.  Predyspozycje i wymagania dodatkowe: 

1. Preferowane minimum roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku 

w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 

2. Umiejętność pracy w zespole 

3. Prawo jady kat. B 

4. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego 

wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 



5. Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych 

6. Systematyczność, dokładność, rzetelność, a także odporność na stres oraz wysoka 

kultura osobista. 

IV. Zakres zadań wymaganych na stanowisku: 

l)     praca socjalna; 

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z 

pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; 

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 

osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące 

przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w 

realizacji tych zadań; 

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa 

dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe 

instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w 

uzyskiwaniu pomocy; 

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 

6) pobudzanie społecznej aktywności inspirowanie działań samopomocowych w 

zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; 

7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania 

patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa; 

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową 

oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji 

takich osób i rodzin; 

9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu 

regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na 

podniesienie jakości życia. 

V. Warunki pracy na danym stanowisku pracy: 

  Miejsce pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku ul. T. Kościuszki 15 

oraz teren miasta gminy Serock, brak windy umożliwiającej przemieszczanie się 

wózkiem inwalidzkim 

2. Czas pracy: poniedziałek w godz. 8.00 - 18.00, od wtorku do czwartku w godz. 8.00- 

16.00, w piątek w godz. 8.00 - 14.00 

3. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Serocku 

4. Przydział zadań i obowiązków zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Serocku 

 



VI. Wskazanie wymaganych dokumentów: 

1. Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny - 

podpisane odręcznie 

2. Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w 

stosunku pracy — dokumentujące staż pracy 

3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, uprawnienia i 

kwalifikacje; 

4. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie — stanowiący załącznik do 

ogłoszenia o naborze 

Kserokopie dokumentów. które składa kandydat powinny być przez niego potwierdzone za 

zgodność z oryginałem. 

Wszystkie dokumenty zawarte w złożonej ofercie muszą być sporządzone w języku 

polskim. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z 

tłumaczeniem. 

 

6.Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na 

stanowisko: pracownik socjalny” w terminie do dnia 10  stycznia 2020 r. w pok. Nr 1 Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Serocku ul. T. Kościuszki 15, 05-140 Serock lub pocztą na wskazany 

powyżej adres (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej) 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

VII. Dodatkowe informacje: 
l . Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę 

kwalifikacyjną. 

2. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany będzie przedłożyć 

informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwa 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, oraz 

zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. 

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                                                  w Serocku 

 

 

                                                                                            Anna Orłowska 


