
Legionowo, dnia 09.02.2022r. 

 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w  Legionowie  

ogłasza nabór na wolne stanowisko:  pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny  
lub specjalista pracy socjalnej  w dziale pomocy środowiskowej 

Wymiar : 1 etat, forma zatrudnienia: umowa o pracę  
 

I. Wymagania obowiązkowe:  
 

1. Wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej tj.  

a) dyplom ukooczenia kolegium pracowników służb społecznych lub  
b) dyplom ukooczenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub  
c) dyplom ukooczenia do dnia 31.12.2013r. studiów wyższych o specjalności 

przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: 
pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, 
socjologia lub nauki o rodzinie.  

2. Znajomośd regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ustawy o rentach i emeryturach z 
FUS;  

3. Spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych 
tj.:  
a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy,  
b) pełna zdolnośd do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  
c) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,  
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                            

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
e) nieposzlakowana opinia.  

 
II. Wymagania dodatkowe:  

1. Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego w ośrodku 

pomocy społecznej;  

2. łatwośd nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętnośd pracy w zespole;  

3. umiejętnośd komunikowania się z interesantem, w tym także nastawionych roszczeniowo 

zagrożonym wykluczeniem lub już wykluczonym społecznie;  

4. odpornośd na stres, kreatywnośd, odpowiedzialnośd, asertywnośd, rzetelnośd, systematycznośd i 

otwartośd na zmiany;  

III. Zakres obowiązków na danym stanowisku obejmuje:  

1.  dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także 

formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz 

kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeo;  

2. udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 

osobom, rodzinom, grupom i społecznościom które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie 

rozwiązywad problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajad niezbędne potrzeby 

życiowe;  

3. pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego 

poradnictwa, terapii lub innych form wsparcia w zakresie możliwości rozwiązywania problemów 

przez właściwe instytucje paostwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;  

4. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;  



5. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działao samopomocowych w zaspokajaniu 

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

6. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania 

problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;  

7. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz 

inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i 

rodzin;  

8. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i 

lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;  

9. inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na 

zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych;  

10. diagnozowanie sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy 

społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na terenie miasta 

Legionowa;  

11. przeprowadzanie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej i Zespołu ds. 

świadczeo rodzinnych i alimentacyjnych;  

12. ustalanie uprawnieo do świadczeo z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia 

społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji;  

13. udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i 

formach pomocy;  

14. udzielanie pomocy rzeczowej;  

15. praca socjalna;  

16. zawieranie kontraktów socjalnych z osobami lub rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji 

życiowej celem jej rozwiązania;  

17. przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowao w sprawach o przyznanie prawa do 

świadczeo z pomocy społecznej tj:  

a.  zasiłków stałych;  

b. zasiłków okresowych;  

c. zasiłków celowych, celowych specjalnych bezzwrotnych, zwrotnych lub częściowo 

zwrotnych;  

d. dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach;  

18.  kontrola wykorzystania świadczeo oraz podejmowanych działao i zobowiązao ze strony klienta;  

19. kompletowanie dokumentacji w sprawach kierowania do domów pomocy społecznej;  

20.  kierowanie do ośrodków wsparcia, schronisk, ogrzewalni;  

21.  Obsługa programu TT Pomoc w szczególności:  

a. wprowadzanie danych osób i rodzin korzystających pomocy społecznej oraz 

aktualizowanie tych danych tj. wniosków, wywiadów środowiskowych, danych o 

orzeczeniach o niepełnosprawności,  

22.  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz pomocy drugiemu 

człowiekowi;  

23. kierowanie się zasadami etyki zawodowej i zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, 

poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;  

24. przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę, grupę lub 

społecznośd;  

25. zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu 

zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;  

26. podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.  



. 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  

 

Miejsce pracy:  
Teren w granicach administracyjnych miasta Legionowo i siedziba główna OPS przy ul. Aleja 3 Maja 
28 w Legionowie, parter i pierwsze piętro, bez windy.  
Stanowisko pracy  
Stanowisko pracy związane jest głównie z pracą w terenie na obszarze miasta Legionowo oraz przy 
komputerze. Stanowisko pracy wyposażone jest w standardowe urządzenia biurowe przystosowane 
dla przeciętnego pracownika. Na stanowisku pracy brak jest jakichkolwiek specjalistycznych urządzeo 
umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnością. Stanowisko pracy wyposażone jest w 
standardowe oświetlenie budynkowe spełniające normy pracy biurowej.  
 

V. Wymagane dokumenty:  

1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,  

2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.  

 

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów. 

 

Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie” należy składad osobiście w sekretariacie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Legionowie pok. nr 10 lub przesład pocztą na adres: 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Aleja 3 Maja 28 

05 -120 Legionowo, 

lub elektronicznie na adres: sekretariat@opslegionowo.pl 

Termin składania dokumentów upływa dnia 24.02.2021r. do godz. 16.00, przy przesyłkach 

pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie. 

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie po wyżej określonym 

terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VII. Informacje dodatkowe:  

 

1. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na 

rozmowę.  

2. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.  

3. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  

4. Pozostałe aplikacje nie będą odsyłane, kandydaci mogą odebrad je osobiście, aplikacje 

nieodebrane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  

5. Kandydaci wyłonieni w drodze naboru, przed zatrudnieniem, zobowiązani są złożyd (do wglądu) 

oryginały świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i 

kwalifikacje.  

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej z siedzibą w Legionowie przy ul. Aleja 3 Maja 28 na potrzeby przeprowadzenia 

rekrutacji. 

 

 

 



Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy dotycząca ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 L 2016, Nr 119) informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, z 

siedzibą przy ul. Aleja 3 Maja 28, 05-120 Legionowo. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Ośrodka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnieo, może się 

Pani/Pan skontaktowad się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Daria Bartosiewicz-

Lambert za pomocą adresu e – mail: iod@opslegionowo.pl oraz numeru telefonu: 22 774-08-66. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych 

wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego,  

b) Realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora danych,  

c) W pozostałych przypadkach Paostwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

4. Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpid wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie 

to stanowid realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów 

prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą byd udostępniane urzędom i instytucjom na wniosek oraz 

wprowadzane do Rejestrów Centralnych prowadzonych przez poszczególne Ministerstwa RP, 

realizujących zadania na podstawie przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j. z późn. 

zm.); 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych w paostwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 

popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86; 

9. Podanie przez Paostwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

W przypadku niepodania danych osobowych może skutkowad odmową realizacji wskazanych 

wyżej celów; 

10. Dane osobowe przetwarzane przez administratora danych nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 

/-/ Anna Brzezioska 


