
O G Ł O S Z E N I E    O    P R A C Y 
 

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZAST ĘPCZEJ 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie zatrudni na wolne stanowisko 

pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 
 

1. Wymagania niezbędne: 
1)  Wykształcenie: 

a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, 
praca socjalna, nauki o rodzinie lub 
b)wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami 
podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji 
lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej    
oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej 
roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka; 

2)  Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska 
nie jest zawieszona ani ograniczona; 

3)  Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek            
w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego; 

4)  Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo                   
lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

5) Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 
publicznych; 

6)  Kandydat posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE; 
7)  Kandydat posiada prawo jazdy kat. B i dysponuje samochodem; 
8) Dwuletni staż pracy. 

 
2. Wymagania merytoryczne: 

1) Znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej oraz aktów wykonawczych do niej; 

2) Znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej; 
3) Znajomość ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy; 
4) Znajomość metod i form pracy z rodziną. 

 
3. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem: 

1) Umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej; 
2)  Komunikatywność; 
3)  Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji w takich sytuacjach; 
4)  Praca koordynatora nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika 

socjalnego. 
 
4. Warunki zatrudnienia: 

1) Umowa o pracę – 1 etat,; 
2) Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie wykonywana w ramach 

stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy; 
3) Miejsce świadczenia usług – teren Powiatu Tczewskiego, praca w środowisku 

zamieszkania wskazanych rodzin zastępczych.  
 
 



5. Zakres obowiązków: 
1) Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka            

w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; 
2) Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą 

lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku; 
3) Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka                        

w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; 
4) Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka 

dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej                  
i rehabilitacyjnej; 

5) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 

6) Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej; 
7) Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej 

pieczy zastępczej; 
8) Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi              

lub rodziną w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie;  
9) Sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka               

w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i możliwości powrotu dziecka     
do jego rodziny biologicznej na potrzeby postępowania sadowego w tej sprawie; 

10) W przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia                 
w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje art.53 ust.1 ustawy           
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

11) w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia                 
w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje art.61 ust.1 ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

12) sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się        
o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej; 

13) współpraca z ośrodkami adopcyjnymi. 
 
 6. Wymagane dokumenty: 

1) List motywacyjny i CV; 
2) Kserokopie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających 

wykształcenie, zdobyte kwalifikacje i umiejętności; 
3) Kserokopie świadectw pracy, a w przypadku niezakończonego stosunku pracy – 

zaświadczenie o zatrudnieniu lub kserokopie innych dokumentów potwierdzających 
zatrudnienie; 

4) Kserokopia dowodu osobistego; 
5) Kserokopia prawa jazdy; 
6) Podpisane odręcznie oświadczenie, iż kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy 

rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona 
(dotyczy osób posiadających dzieci); 

7) Podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku 
alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego; 

8) Podpisane odręcznie oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe                
(w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności               
z Krajowego Rejestru Karnego); 

9) Podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności 
prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; 



10) Podpisane odręcznie oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 
7. Forma i termin składania ofert: 

Wymagane dokumenty,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Praca na stanowisku : 
„Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.”, należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą     
na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 83-110 Tczew, ul. Wojska Polskiego 6 
do dnia  14 listopada 2014 roku do godziny 12:00. 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie oraz aplikacje niekompletne     
nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi 
osobami. 

Wybrane osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione telefonicznie          
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  

Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie internetowej Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Tczewie oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Tczewie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tczew, dnia 30 października 2014 roku 


