
 

 

 

 
 

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKACH 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko: 

 

Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 

W dziale Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej  

(Zespół ds. interwencji i przeciwdziałania przemocy) 

 

Wymiar : 0,5 etatu, forma zatrudnienia: umowa o pracę  

 

I. Wymagania obowiązkowe:  

1. Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia 

lub nauki o rodzinie. 

2. Posiadanie Certyfikatu PARPA Specjalisty ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. 

3. Co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu interwencji w sprawach osób  

uwikłanych w przemoc. 

4. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego  

i opiekuńczego; 

5. Spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach 

samorządowych tj.: 

1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy, 

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

publicznych, 

3) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym 

stanowisku, 

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

5) nieposzlakowana opinia, 

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. 

 

II. Wymagania dodatkowe:  

1. doświadczenie zawodowe w udzielaniu konsultacji specjalistycznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

2. doświadczenie w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie;  

3. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole;  

4. umiejętność komunikowania się z interesantem, w tym także nastawionych 

roszczeniowo zagrożonym wykluczeniem lub już wykluczonym społecznie;  

5. odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność  

i otwartość. 

 

III. Zakres obowiązków na danym stanowisku obejmuje:  

1. podejmowanie interwencji w tym w środowisku zamieszkania klientów,  

w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie; 

2. aktywny udział w posiedzeniach grup roboczych powoływanych przez 

Przewodniczącego ZI; 

3. udzielanie wsparcia psychologicznego, w tym  indywidualnych porad 

psychologicznych, organizowanie i prowadzenie grup m.in. psychoedukacyjnych, 



 

 

 

 
4. inicjowanie działań w stosunku do osób wobec których istnieje podejrzenie, iż 

stosują przemoc w rodzinie; 

5. realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie; 

6. wprowadzanie danych klientów do systemu TT Niebieska Karta; 

7. prowadzenie dokumentacji niezbędnej w procedurze NK; 

8. sporządzanie pism do sądów, PCPR, szkół i innych instytucji współpracujących; 

9. realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 

poprzez pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

wychowawczej, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej 

kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej; 

10. realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy; 

11. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w 

działaniach na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. 

 

IV. Wymagane dokumenty:  

1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny (odręcznie 

podpisane),  

2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,  

3. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń na potwierdzenie posiadanego stażu pracy,  

4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; 

5. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu 

potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie  z rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających 

znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, 

ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej; 

6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

oraz na tle seksualnym i przeciwko rodzinie; 

7. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz 

władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona; 

8. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki 

obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez sąd; 

9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z 

pełni praw publicznych; 

10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska o 

którym mowa w naborze. 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę 

upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,  

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.  

 

V. Miejsce i termin składania dokumentów:  

1. Dokumenty należy złożyć do dnia 28 października 2019 r. w siedzibie Ośrodka, w 

godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 8.00 do 

godz. 16:00, w środy od godz. 8.00 do godz. 18:00, lub  przesłać na adres: Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 05-270 Marki ul. Kościuszki 39A.  



 

 

 

 
2. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie i dopiskiem „Nabór na stanowisko 

pracownik socjalny”  

 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Markach przy ul. Kościuszki 39A na potrzeby prze-

prowadzenia procesu rekrutacji.   

 

Jeśli wyraża Pan/ ani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po 

zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę 

o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Markach przy ul. Kościuszki 39A na potrzeby 

przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.  

 

VI. Klauzula RODO:  

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), dalej RODO, w związku z ubieganiem się przez Panią/Pana o 

zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana zgłoszeniu 

rekrutacyjnym jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Markach (05-270) przy 

ul. T. Kościuszki 39A (tel. 22 771 30 23, e- mail:ops@marki.pl), w imieniu którego 

działa Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach 

dotyczących danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem adresu 

mailowego: iod@opsmarki.pl lub drogą listową na adres: Inspektor Ochrony Danych, 

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 39A, 05-270 Marki.  

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu 

rekrutacji/naboru na stanowisko na które Pani/Pan aplikuje.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia 

procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.  

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 

pkt a i c RODO, to jest Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych, 

a w pozostałym zakresie, wykraczającym poza zakres danych żądanych w oparciu o 

wskazane wyżej przepisy, na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody wyrażonej przez 

zawarcie danych w zgłoszeniu rekrutacyjnym i ich złożeniu w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Markach. Ponadto, jeżeli Pani/Pan wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę 

dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, oraz nie 

będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej. 

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia i zakończenia procesu rekrutacji/naboru. W przypadku zatrudnienia 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy 

oraz w okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt 

osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.  

9. Pani/Pana dane osobowe w przypadku nie zatrudnienia zostaną trwale usunięte po 

zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie 
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danych dla celów przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane przez okres 

do 12 miesięcy od ich pozyskania, a po tym okresie zostaną trwale usunięte. Okres 

przetwarzania Pani/Pana danych może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu 

cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo cofnięcia 

zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn 

i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

11. Administrator danych osobowych informuje Panią/Pana o prawie wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza 

przepisy prawa. 

12. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do Pani/Pana udziału w procesie 

rekrutacji/naboru. 

13. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. 

 

VII. Informacje dodatkowe: 

1. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria 

w celu zaproszenia na rozmowę, kandydatury osób, które nie będą posiadały 

uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego nie będą brane pod 

uwagę.  

2. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. 

3. Aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

4. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

5. Pozostałe aplikacje nie będą odsyłane, kandydaci mogą odebrać je osobiście, aplikacje 

nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 

informacji o wyniku naboru. 

6. Kandydaci wyłonieni w drodze naboru, przed zatrudnieniem, zobowiązani są złożyć 

(do wglądu) oryginały świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających 

doświadczenie zawodowe i kwalifikacje. 

7. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronie 

http://bip.marki.pl/pl/bip/jednostki_samorzadowe/pomoc_spol,  w Biuletynie 

Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach oraz na tablicy 

ogłoszeń w budynku głównej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach przy 

ul. Kościuszki 39A, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 

samorządowych. 

 

 

 

          D Y R E K T O R  

 Ośrodka Pomocy Społecznej 

   w Markach 

 Magdalena Rogalska-Kusarek 

 

 

Marki, dnia 9 października 2019r. 

http://bip.marki.pl/pl/bip/jednostki_samorzadowe/pomoc_spol

