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Kutno, dnia 09.04.2021 r. 
MOPS.AK.110.2.2021 
 
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi  
 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie ogłasza nabór 
kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego w Zespole Mieszkalno-
Integracyjnym z mieszkaniami wspomaganymi (ZMI) w MOPS w Kutnie. 
 

I. Nazwa i adres jednostki: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Warszawskie Przedmieście 

10 a, 99-300 Kutno 
 

II. Określenie stanowiska: 
− pracownik socjalny 

 
III. Określenie wymagań na stanowisku pracownika socjalnego  

w Zespole Mieszkalno-Integracyjnym z mieszkaniami 
wspomaganymi w MOPS w Kutnie: 

 
1. wymagania niezbędne:  
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów 
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo 
do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych; 

3) wykształcenie:  
a) zgodne z art. 116 ust. 1 i 1a, art. 156 ust. 1, 1a, 3, 3a, 4 i 5 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 5 ust.  
1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy 
społecznej (Załącznik 7); 

lub 
b) posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu 

pracownika socjalnego nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska 
państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 
Szwajcarskiej, które uznano za uprawniające do wykonywania 
zawodu regulowanego  na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia  
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz rozporządzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku 
postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych  
do wykonywania zawodu pracownika socjalnego; 

4) staż pracy: 
− nie dotyczy; 
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5) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe; 

6) nieposzlakowana opinia; 
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku określonym  

w ogłoszeniu; 
8) prawo jazdy kat. B; 

 
2. wymagania dodatkowe: 
1) znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych  

do ustawy; 
2) znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; 
3) umiejętność dobrej organizacji pracy; 
4) rzetelność, staranność, samodzielność; 
5) wysoka kultura osobista; 
6) łatwość komunikowania się i przekazywania informacji; 
7) umiejętność pracy w zespole; 
8) znajomość obsługi pakietu Office. 

 
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego: 

1. zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności: 

1) praca socjalna świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób 
i rodzin w ich środowisku społecznym, prowadzona w celu rozwinięcia 
lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;  

2) praca socjalna ze społecznością lokalną w celu zapewnienia 
współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych  
dla zaspokajania potrzeb członków społeczności; 

3) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują 
zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz 
kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; 

4) 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; 

5) pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w uzyskaniu 
poradnictwa świadczonego przez właściwe instytucje państwowe, 
samorządowe i organizacje pozarządowe dotyczącego możliwości 
rozwiązywania problemów  oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy; 

6) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 
7) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań 

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

8) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu 
przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych 
zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa; 

9) inicjowanie nowych form pomocy dla osób i rodzin mającym trudną 
sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących 
usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin; 
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10)współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz 
rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej 
ukierunkowanych na podniesienie jakości życia; 

2. prowadzenie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie 
wykonywanych zadań w zbiorach papierowych i elektronicznych; 

3. udział w posiedzeniach zespołu merytoryczno-doradczego oraz spotkaniach 
grup zadaniowych; 

4. inne zadania zlecone przez przełożonych mieszczące się w granicach 
realizowanych zadań przez ZMI, w tym: 

1) koordynowanie działań o charakterze administracyjnym związanych  
z bezpośrednim zarządzaniem zajmowanym lokalem przez 
mieszkańca; 

2) ukierunkowanie mieszkańca w realizacji indywidualnego programu 
usamodzielnienia, w tym wychodzenia z bezdomności oraz 
dokonywanie oceny sytuacji mieszkańca warunkującej zakres i rodzaj 
świadczonego wsparcia;  

3) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między mieszkańcami – rola 
mediatora; 

4) rozwijanie umiejętności integracji ze społecznością; 
5) treningi zarządzania mieszkaniem, kulinarne, umiejętności 

praktycznych, finansowe; 
5. przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany: 

1) kierować się zasadami etyki zawodowej;  
2) kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania 

ich godności i prawa tych osób do samostanowienia; 
3) przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym 

osobę, rodzinę lub grupę; 
4) udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących   

im świadczeniach i dostępnych formach pomocy; 
5) zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności 

zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa  
to przeciwko dobru osoby lub rodziny; 

6) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe przez udział w szkoleniach 
i samokształcenie; 

7) współdziałać z policją, prokuraturą i innymi instytucjami 
prowadzącymi działalność socjalną oraz PUP, ZUS, KRUS itd.; 

8) współdziałać z placówkami zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem 
współpracy z lekarzami; 

9) współdziałać z asystentami rodziny w zakresie planowanych działań 
mających na celu przywrócenie w rodzinie zdolności do wypełniania 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej; 

10)prowadzić analizy, rejestry, zestawienia zgodnie z poleceniami 
przełożonych; 

11)prowadzić merytoryczne konsultacje kontraktów zawartych w planie 
pomocy w danym środowisku; 

12)rozpoznawać i stawiać diagnozy socjalne zmierzające do trwałej 
poprawy sytuacji osób i rodzin wymagających pomocy; 

13)współpracować z organami administracji rządowej i samorządowej; 
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14)współpracować z organami społecznymi, związkami wyznaniowymi, 
stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami oraz 
osobami fizycznymi i prawnymi; 

15)wykonywać inne prace zlecone wynikające z poleceń przełożonych 
mieszczące się w granicach kompetencji i udzielonych uprawnień; 

6. doraźne i okresowe zastępstwo pracownika zatrudnionego  na stanowisku 
kierownika Zespołu Mieszkalno-Integracyjnego z mieszkaniami 
wspomaganymi w zakresie określonym odrębnym upoważnieniem. 

 
V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
1. umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa (½ etatu) od maja  

2021 r.; 
2. dobowa i tygodniowa norma czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kutnie została określona w art. 129 § 1 Kodeksu pracy 
i wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym 
trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. Dla osób zatrudnionych  
w wymiarze ½ etatu, przeciętny czas pracy na dobę to 4 godz., a w tygodniu 
20 godzin; 

3. rozkład czasu pracy w poszczególne dni tygodnia został określony  
w Rozdziale IV § 10 ust. 2 pkt 6c Regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kutnie i przedstawia się następująco: od poniedziałku 
do piątku: 7.30-15.30 albo 9.00-17.00 zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. 

 
VI. Wymagane dokumenty: 

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik 
1); 

2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (tj. spełnianie 
wymogów określonych w pkt III.1 pkt 3 Ogłoszenia); 

3. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie                           
na stanowisku określonym w Ogłoszeniu (Załącznik 2); 

4. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe (Załącznik 3); 

5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
korzystaniu z pełni praw publicznych (Załącznik 4); 

6. oświadczenie o posiadaniu aktualnego prawa jazdy (Załącznik 5); 
7. w przypadku wskazania kwalifikacji innych niż określone w wymaganiach 

niezbędnych – inne dokumenty (w tym np. zaświadczenia, certyfikaty, 
dyplomy, opinie) dokumentujące posiadane umiejętności, kwalifikacje.  

 
Uwaga: 

− prosimy nie załączać dokumentów zawierających dane 
osobowe wykraczające poza określone w niniejszym 
Ogłoszeniu. 

 
VII. Osoba wyłoniona w drodze naboru, z którą będzie nawiązany 

stosunek pracy jest zobowiązana przed dniem zatrudnienia 
przedstawić zaświadczenie o niekaralności. 
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VIII. Dokumenty należy złożyć do dnia 22.04.2021 r. 
Oferty  należy składać  w sekretariacie Ośrodka (piętro I, pok. 32)  
w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku lub przesyłać pocztą 
do dnia 22.04.2021 r. włącznie (liczy się data wpływu do Ośrodka). 
Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Zespole 
Mieszkalno-Integracyjnym z mieszkaniami wspomaganymi  
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie” oraz podać imię  
i nazwisko. 
Adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Warszawskie 
Przedmieście 10 A, 99-300 Kutno. 

 
Inne informacje: 

1. Ośrodek zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifika-
cyjnych tylko z wybranymi kandydatami; 

2. oferty, które wpłyną do MOPS w Kutnie po upływie terminu składania ofert  
nie będą rozpatrywane; 

3. zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie  
na potrzeby rekrutacji, której one dotyczą. Administratorem danych 
osobowych jest MOPS w Kutnie. 

 
Załączniki: 

1. Wzór – Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
2. Wzór – Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy  

na stanowisku określonym w Ogłoszeniu 
3. Wzór – Oświadczenie dotyczące niekaralności 
4. Wzór – Oświadczenie dotyczące pełnej zdolności do czynności prawnych  

i korzystania z pełni praw publicznych 
5. Wzór – Oświadczenie o posiadaniu aktualnego prawa jazdy 
6. Obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych 
7. Kwalifikacje pracownika socjalnego 

 
Sporządziła: 
Aneta Urbaniak 
 

Bożena Budnik 
Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kutnie 

 
…………………………………...……………………………… 

(pieczęć i podpis 
osoby upoważnionej) 

 


