
OGŁOSZENIE  O NABORZE 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ogłasza nabór 

na wolne stanowisko psychologa w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

  

1.  Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy): 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 82 – 500 Kwidzyn, ul. Hallera 5 

     Wymiar czasu pracy – 1 etat, praca  będzie  wykonywana w systemie zadaniowego czasu pracy, 

                                        w wymiarze 40 godzin tygodniowo,  

     Rodzaj umowy – umowa  o pracę  na  czas  nieokreślony.  

 

 2.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 

1)      obywatelstwo polskie, 
2)      wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, 
3)      co najmniej 2 - letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym, 
4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
5)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, przeciwko 

wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
6)      osoba nie jest, nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest 

jej zawieszona ani ograniczona,  
7)      wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej 

wynika z tytułu wykonawczego, 
      8)  nieposzlakowana opinia, 
      9)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. 

    3.  Wymagania dodatkowe: 

      1)  predyspozycje   osobowościowe:     odpowiedzialność,      komunikatywność,   staranność,      
           terminowość,    cierpliwość,    samodzielność,     kreatywność,     dobra     organizacja   pracy,  
           zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu, umiejętność pracy w zespole, 

      2)  znajomość przepisów z zakresu: 

        ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, 

       ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy, 

       ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 
       3)  prawo jazdy kategorii „B”.   

 

 4.  Warunki pracy: 

1. Praca  w  pomieszczeniu  biurowym  w siedzibie  Powiatowego  Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie, ul. Hallera 5 oraz w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin  
zastępczych  i  osób  prowadzących  rodzinne domy dziecka lub na rzecz rodziny 
zastępczej bądź osób prowadzących rodzinne domy dziecka. 



2. Stanowisko    pracy     wyposażone     w     komputer   oraz    inne      urządzenia    biurowe 
                              (drukarka, telefon). 

3. Praca przy monitorze ekranowym, przy oświetleniu częściowo sztucznym. 
4. Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami oraz praca przy komputerze 

powiązana z obsługą urządzeń biurowych.  
5. Na    stanowisku    nie   występują   czynniki    szkodliwe.   Do   uciążliwych 

czynników występujących  na   stanowisku    należą: wymuszona   pozycja ciała, 
obciążenie  układu mięśniowo – szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu. 

6. Nie występują bariery architektoniczne w dotarciu do pomieszczeń biurowych (zapewniony 
dostęp do windy). 

7. Praca  w  terenie   świadczona   będzie  w   zależności   od   potrzeb,  w różnych warunkach 
atmosferycznych.    

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                     
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.  

 

 5.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1.      Opieka psychologiczna nad dziećmi i rodzinami zastępczymi funkcjonującymi na terenie 

            Powiatu Kwidzyńskiego  (udzielanie wsparcia i/lub prowadzenie terapii psychologicznej). 
2.      Wspomaganie  rodzin   zastępczych  w  zakresie występujących   trudności  opiekuńczo  –

wychowawczych. 
3.      Przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej         

i sporządzanie stosownych opinii. 
4.      Opiniowanie zasadności kontaktów rodziny biologicznej z dziećmi przebywającymi               

w rodzinnej pieczy zastępczej. 
5.      Praca z rodziną biologiczną, rodziną zastępcza  oraz  umieszczonymi  dziećmi  pod kątem 

powrotu dziecka do środowiska rodzinnego. 
6.      Podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie kompetencji rodzin zastępczych            

i przeciwdziałanie ich wypaleniu zawodowemu. 
7.      Przeprowadzanie   badań    psychologicznych    kandydatów  zgłaszających  gotowość  do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej i sporządzanie stosownych opinii. 
8.      Współpraca  z  instytucjami  i   podmiotami  wspierającymi rodziny zastępcze (np. szkoły, 

poradnia psychologiczno – pedagogiczna, poradnie specjalistyczne, sądy itp.). 
9.      Uczestnictwo  w  posiedzeniach  Zespołu  ds.  Rodzinnej  Pieczy  Zastępczej, konsultacje 

przy ocenie sytuacji dziecka i przy ocenie rodziny zastępczej. 
10.  Praca z rodziną zastępczą w miejscu jej zamieszkania. 
11.  Pomoc     psychologiczna  dla     osób    objętych    procesem    usamodzielnienia,  w  tym 

prowadzenie grup wsparcia. 
12.  Prowadzenie   dokumentacji   obowiązującej  w  jednostce  oraz sporządzanie stosownych 

pism i sprawozdań. 
 

 6.  Wymagane dokumenty: 

1.      list motywacyjny, 
2.      życiorys (CV), 
3.   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  
4.      kserokopie   dokumentów    potwierdzających    posiadanie   wymaganego   wykształcenia 

ewentualne dodatkowe kwalifikacje, 
5.      kopie dokumentów potwierdzających  posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia 

w poradnictwie rodzinnym, 



6.      oświadczenie  kandydata,  że   posiada   pełną  zdolność   do   czynności  prawnych   oraz 
korzysta z pełni praw publicznych,    

7.      oświadczenie   kandydata,   że   nie   był   skazany    prawomocnym   wyrokiem   sądu   za 
umyślne   przestępstwo   ścigane  z   oskarżenia  publicznego,   przeciwko   wiarygodności 
dokumentów lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

8.      oświadczenie  kandydata,   że   jego   stan    zdrowia    pozwala  na   wykonywanie  pracy 
na  stanowisku psycholog,  

9.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 
w brzmieniu:  

     „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia                       
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych 
wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa, przez 
administratora danych w celu przeprowadzenia procedury naboru kandydatów do 
pracy na stanowisko psychologa. Ponadto oświadczam, że jestem 
świadoma/świadom, że w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do 
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie 
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem”.     

           Przyjmuję  do  wiadomości  fakt  obowiązku  publikacji  w Biuletynie Informacji 
Publicznej moich danych osobowych,  zgodnie  z   wymogami  ustawy  z   dnia 21 listopada 2008 
roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1282).  

Kserokopie  przedkładanych dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem.  

 7.  Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów: 

       Wymagane  dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone w zamkniętej 
kopercie z    dopiskiem „Nabór    na   stanowisko    psychologa”, osobiście 
w  siedzibie  Powiatowego Centrum   Pomocy  Rodzinie  w  Kwidzynie (sekretariat  pokój Nr 4, 
parter ) lub   pocztą polską na adres:  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w Kwidzynie,           
82 – 500 Kwidzyn, ul.  Hallera 5 (decyduje  data  wpływu  do PCPR), lub elektronicznie email: 
sekretariat@pcprkwidzyn.pl  w terminie do dnia 28 stycznia 2021 roku do godziny 15.00.  

       Aplikacje,  które   wpłyną  po   wyżej   określonym   terminie,  jak   również   nie  spełniające
 wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.  

     

 8.  Inne informacje: 

     Dokumenty   zostaną   poddane  analizie  przez powołaną komisję konkursową mającą na 
celu stwierdzenie   zgodności,    zawartości  i    form    dokumentów  z     wymogami   określony
mi w ogłoszeniu o naborze. 

     W   wyniku  analizy   dokumentów   komisja   wytypuje   listę   kandydatów,   którzy  spełniają
 wymagania   niezbędne   i   złożyli   w  sposób prawidłowy wymagane dokumenty 
aplikacyjne, określone w ogłoszeniu o naborze. 

mailto:sekretariat@pcprkwidzyn.pl


     Wytypowani  kandydaci   zostaną   powiadomieni (telefonicznie  lub    pocztą   elektroniczną) 
o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko psychologa.  

      Ogłoszenie  o   konkursie   zostanie  zamieszczone   w    Biuletynie     Informacji    Publicznej
 (bip.kwidzyn.epcpr.pl)  i  na stronie  internetowej  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie w 
Kwidzynie (kwidzyn.epcpr.pl).    

       Informacja  o   wyniku   naboru   będzie  umieszczona  w   Biuletynie   Informacji  Publicznej 
(bip.kwidzyn.epcpr.pl) i  na   stronie  internetowej  Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie         
w Kwidzynie (kwidzyn.epcpr.pl). 

       Nie przewiduje się procedury odwoławczej od postanowień komisji rekrutacyjnej. 

       Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Kwidzynie zastrzega sobie prawo odstąpienia 
od konkursu na stanowisko psychologa bez podania przyczyny.  

 

  

                                                                                                 Renata Majda  

                                                                    Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
                                                                                                w Kwidzynie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


