
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko 

PRACOWNIK SOCJALNY 
 
Proponujemy umowę o pracę na czas określony – z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, w pełnym 
wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie od 3.200 zł brutto. 
Kontakt w sprawie oferty: Katarzyna Mazurowska-Pinczura, tel. 91 407 34 68 lub Renata Drążyk, tel. 91 407 34 77 
 

Obowiązki: 
1. Prowadzenie postępowania w zakresie świadczeń pomocy społecznej, w tym w szczególności: 

1) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz pozyskiwanie dowodów w postępowaniu, 
2) ustalanie, czy osoba lub rodzina ubiegająca się o świadczenie, wykorzystuje wszystkie swoje możliwości, zasoby 

i uprawnienia, 
3) kwalifikowanie do uzyskania świadczeń w formie i na zasadach określonych w przepisach, 
4) zawieranie kontraktów socjalnych oraz ocena ich realizacji, 
5) podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających, 
6) kierowanie do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia, 
7) prowadzenie postępowań w sprawie leczenia lub umieszczania w domu pomocy społecznej, 
8) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, 
9) pomoc w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów, 
10) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami, 

2. Prowadzenie postępowań wyjaśniających, w tym wywiadów na potrzeby innych instytucji. 
3. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
 

Wymagania: 
Zawód pracownika socjalnego jest zawodem regulowanym, podlegającym szczególnym uregulowaniom prawnym w za-
kresie dopuszczenia do jego wykonywania. Uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego wynikają wprost 
z przepisów ustawy o pomocy społecznej, tj.: 
 
1. Art. 116. ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), zgodnie z którym 

pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna; 
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika so-

cjalnego (wymagana liczba 330 godzin przedmiotów oraz odbycie 240 godzin praktyk zawodowych, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Dz. U. z 2008 r, Nr 27, poz. 158) na jednym z kierunków: 
pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. 

 
2. Art.  156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), który określa tzw. 

prawa nabyte, tj.: 
1) osoby, które przed dniem 1 maja 2004 roku, były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podsta-

wie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu; 
2) osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunkach: 

pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pra-
cownika socjalnego; 

3) osoby, które do dnia 31 października 2007 roku, ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedago-
gika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego; 

4) osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na 
kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów 
mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. 
 

3. Art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), 
zgodnie z którym: 
1) osoby, które przed dniem 1 stycznia 2007 r. otrzymały dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca 

socjalna, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego; 
2) osoby, które do dnia 1 stycznia 2008 r. otrzymały dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik 

socjalny (absolwenci szkoły policealnej), mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego; 
3) osoby, które przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyły lub kontynuowały studia wyższe o specjalności praca 

socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki 
o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. 

 
Osoby, które nie posiadają kwalifikacji wskazanych w ww. przepisach nie mogą być zatrudnione na stanowisku 
pracownika socjalnego. 
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