
 

FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach 

 

I. Informacje ogólne dotyczące stanowiska pracy: 

 

1. STANOWISKO : pracownik socjalny – Umowa na zastępstwo 

2. DZIAŁ:  : Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń 

 

II. Wymogi kwalifikacyjne: 

 

1. WYKSZTAŁCENIE (charakter lub typ szkoły) : wyższe 

 

 

2. OPLIGATORYJNE UPRAWNIENIA    : Uprawnienia do wykonania zawodu  

        pracownika socjalnego zgodnie z art.  

116 ustawy o pomocy społecznej 

 

 

3. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE                              :  nie dotyczy 

 

 

4. PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE   : odpowiedzialność, komunikatywność, 

         samodzielność, umiejętność pracy w  

         zespole 

  

5. UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE : znajomość przepisów ustawy o pomocy    

społecznej  

Obsługa komputera i innych urządzeń  

biurowych, obsługa programu firmy 

SYGNITY, znajomość Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego,  

 

1. Bezpośredni przełożony komórki organizacyjnej : Z-ca Dyrektora 

2. Przełożony wyższego stopnia   : Dyrektor  

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

IV.  

1. ZADANIA OGÓLNE: 

Prowadzenie postępowań wynikających z : 

- ustawy z dnia 12-03-2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. , poz. 2268 ze mz.)  

 

ZADANIA DODATKOWE: 

- nie dotyczy 

 

2. SZCZEGÓŁOWE PRAWA I OBOWIĄZKI: 

 

 

 Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw 

osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące 

przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych 

zadań 

 Pomoc w uzyskaniu dla osób w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości 

rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe  

i pozarządowe 

 Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania 

patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa; 

 Pobudzanie społecznej aktywności i inicjowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu 

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

 Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową; 



 Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych 

i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia 

 Przestrzeganie zasad określonych w instrukcji określającej sposób zarządzania systemem 

informatycznym. 

 Przestrzeganie zasad określonych w instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony 

danych. 

 Prowadzenie postępowań zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego  
 

3. UPRAWNIENIA: 

- Nie dotyczy 

 

4. ZAKRES I RODZAJ DECYZJI PODEJMOWANYCH NA STANOWISKU: 

- nie dotyczy 

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA: 

 

Wynikająca z przepisów o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy oraz regulaminu pracy            

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach. 

 

6. WYPOSAŻENIE STANOWISKA: 

- nie dotyczy 

 

7. INNE: 

- nie dotyczy 

 


