
ul. Daniłowicza 12,                                                                                                                            
32-020 Wieliczka                                                                                       
tel./fax. (0 12) 288-02-20                                                                     
e-mail: pcpr@powiatwielicki.pl 
NIP: 683-17-84-220     

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
Godziny otwarcia: poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek- piątek od 7:30 do 15:30 

 
 

OGŁOSZENIE 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce 
poszukuje  kandydata na stanowisko 

pracownik socjalny 
 
 

I. Forma zatrudnienia – umowa na zastępstwo do 30.09.2019 roku 

II. Wymiar czasu pracy – pełny etat 

III. Niezbędne wymagania: 

1. Spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:  

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych  
(trzyletnie  kolegium  pracowników  służb  społecznych,  po  ukończeniu którego 
absolwenci otrzymują dyplom – tytuł zawodowy pracownika socjalnego), 

b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna (tj. studia wyższe 
pierwszego stopnia (licencjackie) o kierunku praca socjalna albo studia  wyższe 
drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) o kierunku praca socjalna), 

c) ukończenie do dnia 31.12.2013 roku studiów wyższych o specjalności 
przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: 
pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, 
socjologia, nauki o rodzinie, 

d) spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  
o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1508). 

2. Posiadanie obywatelstwa polskiego. 
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  

publicznych. 
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
5. Znajomość obsługi MS Office. 
6. Znajomość przepisów prawa z zakresu: 
 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 
 aktów wykonawczych do wskazanej wyżej ustawy, 
 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka wraz z aktami wykonawczymi,  
 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji. 

 

IV. Wymagania dodatkowe: 

 doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego, 
 umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, 
 wysoka kultura osobista, komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność,  

kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, sumienność, zaangażowanie i odporność 
na stres, 

 



V. Zakres podstawowych zadań: 
 

 prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie umieszczania  
w ponadgminnych domach pomocy społecznej oraz skierowań do ponadgminnych 
środowiskowych domów samopomocy, 

 przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących umieszczania  
i odpłatności w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy, 

 obsługa klienta w zakresie pomocy przysługującej osobom, którzy przybyli do Polski 
na podstawie wizy repatriacyjnej, 

 wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, osiedlających się na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 sporządzanie wymaganych sprawozdań oraz odpowiedzialność za ich prawidłowe 
przygotowanie, 

 uczestniczenie w przygotowaniu dokumentacji konkursowej w zakresie zlecania 
przez Powiat Wielicki organizacjom pozarządowym, prowadzenia domów pomocy 
społecznej i środowiskowych domów samopomocy, 

 uczestniczenie w kontrolach planowanych i doraźnych w ponadgminnych domach 
pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy funkcjonujących na 
zlecenie Powiatu Wielickiego, 

 opracowywanie danych dotyczących oceny zasobów pomocy społecznej, 
 planowanie na podstawie zebranych informacji  szkoleń, warsztatów i grup 

wsparcia, 
 praca socjalna i poradnictwo, w tym specjalistyczne, 
 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby realizacji zadań  

z zakresu ustawy o pomocy społecznej, 
 udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 
 prawidłowe prowadzenie, zabezpieczanie i przechowywanie dokumentacji związanej 

z umieszczaniem w domach pomocy społecznej i kierowaniem do środowiskowych 
domów samopomocy oraz prowadzenie niezbędnych rejestrów, 

 doradztwo metodyczne z zakresu problematyki domów pomocy społecznej, 
środowiskowych domów samopomocy i repatriantów dla ośrodków pomocy 
społecznej i pracowników innych placówek pomocy społecznej, 

 współpraca z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy 
społecznej i innymi organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej, 

 realizacja innych zadań należących do pracownika socjalnego. 
 

VI. Informacje o warunkach pracy: 
 
Praca na stanowisku pracownika socjalnego jest głównie pracą wykonywaną w miejscu 
zatrudnienia. W zakresie przeprowadzania kontroli, realizacji szkoleń lub grup wsparcia 
praca realizowana  jest na terenie ponadgminnych domów pomocy społecznej  
i ponadgminnych środowiskowych domów samopomocy w Powiecie Wielickim. 
 

VII. Wymagane dokumenty: 
 

 list motywacyjny, 
 życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej, 
 kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, świadectwa  pracy, 
 zaświadczenie o zatrudnieniu - w przypadku trwania stosunku pracy, 
 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
 kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, 

uprawnieniach potwierdzających spełnienie warunków dodatkowych, 
 oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych              

i korzystaniu z pełni praw publicznych, 



 oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 
wizerunku w procesie rekrutacji (załącznik nr 1)  

 zapoznanie się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 2) 

 
VIII. Sposób i miejsce składania ofert: 

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Pracownik 
socjalny” należy składać: 
– osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przy 

ul. Daniłowicza 12, 
– listownie na adres PCPR Wieliczka, ul. Daniłowicza 12 32-020 Wieliczka, 
– pocztą elektroniczną na adres pcpr@powiatwielicki.pl, 
 
do dnia 19.10.2018 r. do godz. 14.00, (decyduje data wpływu dokumentów). 
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

Nabór składa się z 2 etapów: 

 
1) selekcja wstępna – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym, 
2) selekcja merytoryczna – rozmowa kwalifikacyjna 
 
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy 
spełnią wymagania formalne.  
 
 
 
 
Wieliczka, dnia 09.10.2018 r. 

 

 

 

 


