
 
MOPS.KP.121.2.2022 
 

Miejski O środek Pomocy Społecznej w Wągrowcu 
poszukuje 

PRACOWNIKA SOCJALNEGO 
w wymiarze pełnego etatu 

(umowa w celu zastępstwa nieobecnego pracownika) 
 
 

Wymagania formalno-prawne: 

1) kwalifikacje pracownika socjalnego zgodnie z wymogami określonymi w art. 116 
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268  
z późn. zm.), 

2) obywatelstwo polskie,  

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

5) nieposzlakowana opinia, 

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

7) znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu 
postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innych ustaw  
i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego. 

Wymagania dodatkowe: 

1) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, 

2) prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym do celów służbowych 
(praca w terenie). 

 
Zakres obowiązków: 
 
Podstawowy zakres obowiązków pracownika socjalnego określony jest w art. 119 ustawy  
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.). 
 
Wymagane dokumenty: 
 

1) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy wraz z oświadczeniami – do pobrania na 
stronie http://www.mopswagrowiec.naszbip.pl/  oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Wągrowcu, pokój nr 3. 

2) podpisany własnoręcznie życiorys (CV), 

3) podpisany własnoręcznie list motywacyjny, 

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. 



 
 
Termin składania dokumentów: 
 
Komplet dokumentów należy składać w zamkniętej  kopercie z dopiskiem: „Kandydat na 
stanowisko pracownika socjalnego” (na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres do 
korespondencji) w terminie do dnia 27 lipca 2022 r. (do godziny 14:00). 

Sposób doręczenia: 

 
1) drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. 

Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec, 

2) osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. 
Krótka 4 c, pokój nr 8 w zamkniętej kopercie.   

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

Szczegółowych informacji dot. składania dokumentów można uzyskać pod nr telefonu: 
67 268 09 88. 

Pozostałe informacje: 
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu zastrzega sobie prawo 
odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.  

Osoby spełniające wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych, zawarte  w ustawie  
o pomocy społecznej, zostaną powiadomione  telefonicznie o terminie, miejscu i sposobie 
wyłonienia kandydata do pracy. 

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony w celu 
zastępstwa nieobecnego pracownika w wymiarze pełnego etatu. 

Planowany termin zatrudnienia: ok. 01 sierpnia 2022 r.  

 
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia o naborze w rozumieniu ustawy z dnia 
21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530).  
Zgodnie z art. 12 ust. 2 i art. 16 ust. 1 tej ustawy zatrudnienie osoby na zastępstwo  
w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego nie wymaga 
przeprowadzenia naboru. 
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 
dnia 4.05.2016 r.) informuje się, że:  

 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c,  
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Wągrowcu jest Pan Krzysztof Pukaczewski, adres e-mail: iod@mops.wagrowiec.eu  



3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu poszukiwania osoby na 
stanowisko pracownika socjalnego (umowa na zastępstwo). 

4) dokumenty aplikacyjne  niewybranych kandydatów  zostaną zwrócone drogą 
pocztową w ciągu 10 dni – licząc od dnia wyboru kandydata do zatrudnienia na 
stanowisko pracownika socjalnego, 

5) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na 
przetwarzanie swoich danych osobowych, ze skutkiem wykluczenia swojej oferty do 
zatrudnienia na stanowisko pracownika socjalnego,  

6) posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
swoich danych osobowych,  

7) posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, 
8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 
9) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych w innym celu, niż określony w pkt. 3. 
 

 
 
 
                     KIEROWNIK 
       Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
                           /-/  Grzegorz Tomaszewski 
 
 
Wągrowiec, dnia 13 lipca 2022 r.  


