
                                                                                 Załącznik do Uchwały Nr 660/22 

Zarządu Województwa Łódzkiego  

z dnia 26 lipca 2022 roku 

  

Ogłoszenie 

 

 

Konkursu „Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2022”, 

„Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2022”, 

„Pracownik Wspierania Rodziny i Sytemu Pieczy Zastępczej Województwa 

Łódzkiego Roku 2022” 

 

Cele Konkursu: 

1) propagowanie profesjonalizacji zawodu i kreowanie wizerunku nowoczesnego 

pracownika socjalnego; 

2) promowanie inicjatyw podnoszących prestiż zawodu pracownika socjalnego, 

pracownika pomocy społecznej oraz pracownika wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej; 

3) inspirowanie pracowników socjalnych, pracowników pomocy społecznej oraz 

pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do tworzenia 

nowatorskich programów i projektów służących rozwojowi oraz aktywizacji w 

obszarze pomocy społecznej oraz w obszarze wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej; 

4) popularyzacja wiedzy z zakresu pracy służb pomocy społecznej i organizacji 

jednostek pomocy społecznej, a także działania i organizacji jednostek 

organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

 

 Konkurs przeprowadza się w trzech kategoriach: 

1. Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2022; 

2. Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2022; 

3. Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 

Województwa Łódzkiego Roku 2022. 

 



Za nabór wniosków oraz procedurę oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych 

wniosków odpowiada: 

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi; ul. Snycerska 8; 91-302 Łódź. 

Wydział ds. Pomocy Społecznej i Polityki Senioralnej. 

nr tel. 42 203 48 25. 

 

I. Warunki udziału w Konkursie 

1. Do Konkursu, w kategorii Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 

2022, może być zgłoszona osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 

1) jest pracownikiem socjalnym i spełnia warunki określone w art. 116 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  

2) jest zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego w jednej z 

następujących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (zgodnie z 

brzmieniem art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej): 

a) w ośrodku pomocy społecznej 

 lub  

b) w powiatowym centrum pomocy rodzinie 

lub 

c) w centrum usług społecznych w przypadku przekształcenia ośrodka 

pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez 

centrum usług społecznych  

lub  

d) w domu pomocy społecznej  

lub 

e) w  placówce specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego 

lub 

f) w ośrodku interwencji kryzysowej 

lub 

g) w ośrodku wsparcia;                                                                                                                          

3) wprowadza autorskie i innowacyjne podejścia w  pracy socjalnej,  podnoszące 

jej skuteczność w pracy z klientem pomocy społecznej;   

4) cechuje się zaufaniem osób, korzystających z systemu pomocy społecznej; 



5) prowadzi działania aktywizujące i samopomocowe w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych dzieci, osób, rodzin, grup i środowisk 

społecznych; 

6) współpracuje i współdziała z innymi specjalistami, w celu przeciwdziałania 

negatywnym zjawiskom społecznym i ograniczania ich skutków; 

7) wykonuje obowiązki z zaangażowaniem, wykraczającym poza standardy 

swojej pracy; 

8) udziela pomocy zgodnie z zasadami szacunku i etyki, kierując się prawami i 

poszanowaniem godności osób, rodziny lub grupy. 

2. Do Konkursu, w kategorii Pracownik Pomocy Społecznej Województwa 

Łódzkiego Roku 2022, może być zgłoszona osoba, która łącznie spełnia 

następujące warunki: 

1) jest zatrudniona na stanowisku zarządzającym (dyrektor/kierownik jednostki), 

kierowniczym (kierownik (np. kierownik  wydziału) w jednej z następujących 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej  (zgodnie z brzmieniem art. 6 pkt 

5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej): 

a) w ośrodku pomocy społecznej 

         lub 

b) w powiatowym centrum pomocy rodzinie 

         lub 

c) w centrum usług społecznych, w przypadku przekształcenia ośrodka 

pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych 

        lub  

d) w domu pomocy społecznej 

        lub 

e) w placówce specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego 

        lub  

f) w ośrodku interwencji kryzysowej 

        lub 

g) w ośrodku wsparcia; 

 

2) wprowadza: 



a) autorskie i innowacyjne rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania 

jednostką pomocy społecznej (tj. kierownicy, dyrektorzy) usprawniając 

ich funkcjonowanie oraz podnosząc skuteczność podejmowanych 

działań 

        lub 

b) wartościowe działania i realizuje przedsięwzięcia wspierające różne 

podmioty w realizacji zadań pomocy społecznej w celu rozszerzenia 

oferty świadczonych usług w ramach wsparcia środowiskowego lub 

instytucjonalnego; 

3) cechuje się zaufaniem i autorytetem wśród współpracowników oraz osób 

korzystających z systemu pomocy społecznej; 

4)  wykonuje obowiązki z zaangażowaniem, wykraczającym poza standardy swojej 

pracy; 

5) udziela pomocy zgodnie z zasadami szacunku i etyki, kierując się prawami i 

poszanowaniem godności osób, rodziny lub grupy. 

 3. Do Konkursu, w kategorii Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2022, może być zgłoszona osoba, 

która spełnia następujące warunki: 

1) jest zatrudniona w jednostkach organizacyjnych:  

a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zgodnie z brzmieniem art. 2 

ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (tj. placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy 

zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki 

opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki 

adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej), na stanowisku związanym z 

wykonywaniem zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej (psycholog, pedagog, wychowawca, terapeuta, opiekun dziecięcy, 

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny) lub    

b)   wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zgodnie z brzmieniem art. 2 

ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (tj. placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy 

zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki 

opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki 



adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej), na stanowisku kierowniczym 

lub     

c)  pomocy społecznej na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań z 

zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (asystent rodziny)                                                                        

           oraz  

2) wprowadza autorskie i innowacyjne rozwiązania w swojej pracy, podnosząc 

skuteczność jej działań; 

3) wprowadza autorskie i innowacyjne rozwiązania w zakresie organizacji i 

zarządzania jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej; 

4) podejmuje działania i realizuje przedsięwzięcia na rzecz rozwoju systemu 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej; 

5) cechuje się kreatywnością, wprowadza innowacyjne metody pracy oraz 

podejmuje nowatorskie działania na rzecz dziecka i rodziny; 

6) współpracuje i współdziała ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z 

innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich 

organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami 

leczniczymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami 

społecznymi; 

7) cechuje się zaufaniem i autorytetem wśród współpracowników oraz osób 

korzystających z systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej; 

8) wykonuje obowiązki z zaangażowaniem, wykraczającym poza standardy 

swojej pracy; 

9) udziela pomocy i wsparcia zgodnie z zasadami szacunku i etyki, kierując się 

dobrem dzieci, prawami i poszanowaniem godności osób, rodziny lub grupy. 

 

Do Konkursu w tej kategorii nie mogą być zgłaszane osoby, o których mowa w cz.I 

ust.1 i ust. 2.    

 

 

 

 



II. Procedura naboru kandydatów 

1. Zgłoszeń kandydata w Konkursie mogą dokonać osoby fizyczne, osoby prawne 

oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z terenu 

województwa łódzkiego. Niezależnie od osób/podmiotów zgłaszających 

kandydata, wymagany jest także podpis   pracodawcy zgłaszanego kandydata.   

2. Wypełnione, podpisane i zeskanowane wnioski konkursowe (ZAŁĄCZNIK NR 1 – 

kategoria: Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2022, ZAŁĄCZNIK 

NR 2 – kategoria: Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 

2022, ZAŁĄCZNIK NR 3 – kategoria: Pracownik  Wspierania Rodziny i Systemu 

Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2022)  z załącznikami (o których 

mowa w treści wniosków konkursowych), t.j.: 

1) zgodą kandydata na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie 

wizerunku; 

2) informacją o warunkach przetwarzania danych osobowych art. 13 RODO dla 

kandydata; 

3) zgodą osoby zgłaszającej kandydata na przetwarzanie danych osobowych; 

4) informacją o warunkach przetwarzania danych osobowych art. 13 RODO dla 

osoby zgłaszającej kandydata  

- należy przesłać w wersji elektronicznej: wnioski konkursowe w formacie PDF  

(z podpisami), a same wnioski konkursowe dodatkowo w formacie WORD  w 

terminie do dnia 31.08. 2022 r., do godz. 16.00, na adres e-mail: 

info@rcpslodz.pl (Organizator może przedłużyć termin przesyłania dokumentów, 

o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej: www.rcpslodz.pl).  

     Do wniosku można dołączyć opinie dotyczące zgłaszanego kandydata. 

3.  Informacji dotyczących Konkursu udziela:  

- w kategoriach: pracownik socjalny oraz pracownik pomocy społecznej:  

Pani Monika Łuczak, tel. (42) 203-48-25, adres e-mail: m.luczak@rcpslodz.pl 

- w kategorii: pracownik wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:  

Pani Bogumiła Poselt, tel. (42) 203-48-08, adres e-mail: b.poselt@rcpslodz.pl  

 

http://www.rcpslodz.pl/
mailto:m.luczak@rcpslodz.pl


III. Ocena  Wniosków konkursowych 

 

Ocena formalna wniosków konkursowych dokonywana jest przez pracowników 

RCPS w Łodzi, natomiast ocena merytoryczna przez powołaną w tym celu Komisję 

Konkursową.   

Ocena wniosków konkursowych prowadzona będzie na zasadach wskazanych w 

rozdziale 3 Regulaminu konkursu „Pracownika Socjalnego Województwa Łódzkiego 

Roku 2022”, „Pracownika Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2022”, 

„Pracownika Wspierania Rodziny i Sytemu Pieczy Zastępczej Województwa 

Łódzkiego Roku 2022”, który można pobrać ze strony internetowej: www.rcpslodz.pl 

 

IV. Ogłoszenie wyników Konkursu 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia 

Pracownika Socjalnego Roku 2022. O terminie Obchodów i o ogłoszeniu wyników 

Konkursu zainteresowane osoby i instytucje będą informowane za pośrednictwem 

strony internetowej: www.rcpslodz.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość 

odwołania Obchodów przy jednoczesnym poinformowaniu kandydatów o wyniku 

Konkursu w wybranej przez niego formie. 

 

 

 

 

 

Załączniki do ogłoszenia: 

1. WNIOSEK KONKURSOWY  „PRACOWNIK SOCJALNY WOJEWÓDZTWA 

ŁÓDZKIEGO ROKU 2022”; 

2. WNIOSEK KONKURSOWY  „PRACOWNIK POMOCY SPOŁECZNEJ 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ROKU 2022”; 

3. WNIOSEK KONKURSOWY  „PRACOWNIK WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU 

PIECZY ZASTĘPCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ROKU 2022” 

 

http://www.rcpslodz.pl/
http://www.rcpslodz.pl/

