
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy 

 
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: 

Stanowisko – pracownik socjalny  
( umowa o pracę / na zastępstwo ) 

 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała współpraca  z 
klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności: 

• rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin, 

• prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu 
lub odzyskiwaniu zdolności  do samodzielnego funkcjonowania, 

• monitorowanie działań podejmowanych przez klientów i zmian jakie one przynoszą,  

• prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej, 

• kompletowanie i systematyczne prowadzenie pełnej, wymaganej przepisami i uzasadnionej 
specyfiką środowiska dokumentacji w zakresie udzielania świadczeń z pomocy społecznej, 

• przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, 

• opracowywanie wniosków w sprawach objętych kompetencją OPS, 

 

Wymagania konieczne : 

• Wykształcenie zgodne z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 

2021 r., poz. 2268 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika 

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

najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:  

 - posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;  
 - ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;  
 - do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do 
 zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, 
 politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie;  

 

 

 
Wymagania pożądane: 

• doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej, 

•  znajomości podstaw prawa administracyjnego w zakresie niezbędnym do prowadzenia, 

postępowań administracyjnych w związku z przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej,  

• dobrej znajomości obsługi komputera i pakietów biurowych (np. LibreOffice, MS Office, 

obsługa  POMOST),  

• umiejętność  pracy w zespole, 

• komunikatywność, dobra organizacja pracy, 

• łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, 

• odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie, 

 
 



Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

• życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV), list motywacyjny, 

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 

• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 
publicznych,  

• oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

• podpisana klauzula o treści: „Na podstawie art.7 ust.1 RODO oświadczam, iż wyrażam 
zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia 
procedury rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny. Powyższa zgoda została wyrażona 
dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt 11 RODO”, 

• zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z siedzibą w 
Warszawie (04-974), ul. Włókiennicza 54; Inspektorem ochrony danych w Ośrodku jest        
p. Robert Cielma, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  
w celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracownika 
socjalnego, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody (art.6 ust.1 lit. a 
RODO); Ośrodek nie będzie udostępniać Pani/ Pana danych podmiotom zewnętrznym; 
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej; Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy 
od daty rozstrzygnięcia naboru; 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 na ich 
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; ma Pani/Pan prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO; podanie 
przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych 
z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracownika socjalnego; w stosunku do Pani/ 
Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym dane osobowe nie 
będą profilowane.  

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV i listu motywacyjnego osobiście lub za 
pośrednictwem poczty klasycznej lub elektronicznej w terminie do dnia 10.03.2023r. z dopiskiem    
„ Oferta pracy na stanowisko pracownika socjalnego ” na poniższy adres: 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy ul. Włókiennicza 54,  
04-974 Warszawa 

( I piętro, sekretariat Ośrodka pok. 120) tel. 222 773 600 

adres e-mail: sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl 
 
 

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzimy z wybranymi kandydatami. 
Aplikacje dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
Oferty odrzucone i nieodebrane przed upływem 2 m-cy od rozstrzygnięcia naboru zostaną 

komisyjnie zniszczone.  
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