
 
Mikołajki Pomorskie 10 marca 2020 roku. 

Ogłoszenie na stanowisko pracownika 
socjalnego 

dla potrzeb  projektu pt. „GOPS w Mikołajkach Pomorskich w Nowej Odsłonie” w ramach 

Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach II Osi priorytetowej. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 

edukacji PO WER – Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" POWER 2014-2020.  Nr 

umowy: POWR.02.05.00-00-0259/18-00 

 

 KIEROWNIK  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  MIKOŁAJKACH 

POMORSKICH  OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO 

PRACOWNIKA  SOCJALNEGO 

 

I. Przedmiot konkursu: 
1. Stanowisko: pracownik socjalny  
2. Liczba stanowisk: 1 

3. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach 

            Pomorskich 

4. Wynagrodzenie: ustalone na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 
pracownikach samorządowych, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w 
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminu wynagradzania 
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich. 
5. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę. 
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku. 
II. Wymagania niezbędne: 
1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz.U.2019r.1507 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej 
wymienionych warunków: 
1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 
2) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, 
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do 
zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, 
politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, 
4)  I stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej, mający na celu uzupełnienie 
wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników socjalnych; 
2. Obywatelstwo polskie. 
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania z pełni praw 
publicznych. 
4. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i 
kodeksu postępowania administracyjnego. 
 
 
 
 
 



 
III.  Wymagania dodatkowe: 
1. Biegła znajomość przepisów prawa z zakresu zadań realizowanych przez jednostkę, a w 
szczególności: 

✓ Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 
✓ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego. 
✓ Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
✓ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

2. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows, 
Pomost, terminal mobilny oraz Internetu. 
3. Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika 
socjalnego. 
4. Umiejętność pracy w zespole. 
5. Wysokie umiejętności komunikacyjne. 
6. Umiejętność radzenia sobie ze stresem. 
7. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność. 
8. Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność. 
9. Posiadanie prawa jazdy kat. B i samochód osobowy. 
 
IV.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego: 
1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej 
             ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 
2. Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej. 
3. Praca socjalna. 
4. Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy 
            społecznej. 
5. Pomoc 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. 
6. Pobudzanie społecznej aktywności i 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 negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa. 
8. Inne zadania zlecone przez Kierownika GOPS w Mikołajkach Pomorskich, nie 
wymienione powyżej a związane bezpośrednio z pracą merytoryczną. 
       
V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu lutym 2020 r. 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 
powyżej 6%; 

➢ List motywacyjny. 
➢ Życiorys zawodowy (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej z 

uwzględnieniem przebiegiem nauki i pracy zawodowej ( zawierający tylko i wyłącznie     
informacje o kandydacie z art.22¹§1Kodeksu Pracy) opatrzony własnoręcznym 
podpisem.          

➢ Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 
➢ Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym  

zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach. 



➢ Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających 
poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia). 

➢ Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o 
korzystaniu z pełni praw publicznych. 

➢ Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz 
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne. 

➢ Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
postępowaniu rekrutacji oraz zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów 
do pracy.           

 

 VII. Informacje o warunkach pracy na proponowanym stanowisku: 
1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na czas określony od 01.06.2020 do   
    30.11.2021 na czas trwania projektu i kontynuacja. 
 2. Praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym i w 
     środowisku na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie. 
 3. Miejsce pracy znajduje się w budynku GOPS w Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 
                 
 VIII .Termin i miejsce składania dokumentów: 
  1.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 17 marca 2020 roku do godziny 
   1200  w siedzibie GOPS w Mikołajkach Pomorskich w pokoju nr 3 lub przesłać na adres:   
   Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej 82-433 Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2.     
   Liczy się data i godzina wpływu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
   Mikołajkach Pomorskich. 
  2. Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem  

„Konkurs na stanowisko pracownika socjalnego”. 
  3.Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 
   
IX. Rekrutacja: 
1. Rekrutacja na w/w stanowisko przebiegać będzie w dwóch etapach. 
2. Etap pierwszy obejmuje komisyjną weryfikację dokumentów aplikacyjnych pod  
     względem wymagań formalnych. 
3.W ramach etapu drugiego odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami      
    spełniającymi wymogi formalne zgodne z ogłoszeniem 
       
 X . Inne informacje: 
1. Kandydaci spełniający wymogi aplikacyjne zostaną poinformowani telefonicznie o 
zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu. 
2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
http://www.gopsmikolajkipom.naszops.pl , https://bip.mikolajkipomorskie.pl i na tablicy 
ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich. 
 
4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich zastrzega sobie 
prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, 
zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert. 
                                                                             

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej 
W Mikołajkach Pomorskich 

 
Irena Sadłos 

 

 

 

http://www.bip.ops.branice.pl/
http://www.bip.ops.branice.pl/
https://bip.mikolajkipomorskie.pl/


 

 
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Mikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, NIP:579-18-30-455, 

REGON: 002797787, e-mail: gops82433@interia.pl, strona internetowa: 

www.gopsmikolajkipom.naszops.pl 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji, którego celem jest wybór 

osoby na oferowane stanowisko pracy, na zasadzie art. 6 ust 1 lit. a i c) RODO (na podstawie 

zgody oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na 

Administratorze  danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa 

uprawniony jest Administrator), przy czym podstawą przetwarzania danych bez Pana/i 

odrębnej zgody jest art. 22(1) §1 Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie  przetwarzanie 

Pani/Pana danych następuje na podstawie udzielonej zgody. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych.  

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. 

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym (tj. Biura Informacji 

Gospodarczej) na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także 

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

………………………………………                             …………………………………… 

              (data, miejscowość)                (podpis) 

 

mailto:gops82433@interia.pl

