
 

Załącznik do Uchwały Nr 659/22 

Zarządu Województwa Łódzkiego  

z dnia 26 lipca 2022 r. 

 

REGULAMIN   

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”  

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Organizatorem 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” (zwanego dalej Konkursem) jest Regionalne Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, www.rcpslodz.pl. 

§ 2 

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; 

http://www.rcpslodz.pl/


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. 

 

§  3 

Konkurs prowadzony jest na terenie województwa łódzkiego. 

 

§ 4 

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. 

 

§ 5 

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych. 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) – 

administratorem danych osobowych kandydatów, osób zgłaszających 

kandydatów jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej z siedzibą  

w Łodzi przy ul. Snycerska 8, reprezentowane przez Dyrektora. 

2. Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Danych Osobowych u Administratora 

Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem: Łódź, ul. Snycerska 

8, adres mailowy: iodo@rcpslodz.pl,  nr tel. (42) 203 48 00. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków związanych z 

realizacją Konkursu, w szczególności sprawdzenia spełnienia warunków 

formalnych i merytorycznych przez zgłoszonych kandydatów, kontroli, audytu i 

sprawozdawczości, a także w celach archiwalnych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:  

1) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów; 

2) statut Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi; 



3) Regulamin Organizacyjny Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w 

Łodzi; 

4) art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi. 

5. Kategoriami odbiorców danych osobowych będą: pracownicy RCPS w Łodzi 

biorący udział w realizacji Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika 

Socjalnego Roku 2022, którego częścią jest ogłoszony Konkurs, członkowie 

Komisji Konkursowej oceniający złożone wnioski, osoby upoważnione przez 

administratora danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa, podmioty zajmujące się archiwizacją. Ponadto w zakresie 

stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu 

zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie urzędu 

(www.rcpslodz.pl). 

6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w „jednolitym rzeczowym 

wykazie akt”, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 01/2018 Dyrektora 

Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z dnia 04.01.2018 roku w 

sprawie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych stosowanych w Regionalnym 

Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, tzn. 5 lat. 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym przez 

profilowanie). 

8. Każda z osób, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania dostępu 

do swoich danych osobowych, sporządzania ich kopii oraz prawo ich 

sprostowania, jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym, ograniczenia 

przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych. 

9. Osobom, których dane są przetwarzane nie przysługuje:  

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;  

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;  

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda z osób wymieniona w § 5 

ust. 1 jest zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości udziału zgłoszonego kandydata w Konkursie. 

http://www.rcpslodz.pl/


11. Kandydatom, osobom zgłaszającym kandydatów wskazanych w §  5 ust. 1 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych narusza 

przepisy RODO. 

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

13. Wyrażenie zgody na udział w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody  

na opublikowanie imienia i nazwiska oraz placówki, w której pracuje kandydat 

zgłoszony do Konkursu, a tym samym wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych i udostępnienie wizerunku. 

 

§ 6 

Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego 

Regulaminu przez zgłaszającego i zgłoszonego kandydata. 

 

 

Rozdział 2. 

Warunki udziału w Konkursie 

 

§ 7 

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. 

 

§ 8 

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. 

  

§ 9 

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 § 7 i § 

8 Regulaminu Konkursu. 

 

§ 10 

Aby zgłosić kandydata do udziału w Konkursie, należy poprawnie wypełnić wniosek 

konkursowy w danej kategorii oraz dołączyć załączniki, zgodnie ze wzorem 

zamieszczonym na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w 

Łodzi, tj.: www.rcpslodz.pl. 

 

§ 11 

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 składać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zgodnie z 

terminem i warunkami określonymi w ogłoszeniu Konkursu.  



Rozdział 3. 

Ocena wniosków konkursowych 

§ 12 

Nadsyłane wnioski konkursowe będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej. 

§ 13 

1. Kryteria formalne – zgłoszone do Konkursu wnioski będą podlegały odrzuceniu z 

przyczyn formalnych i nie będą poddawane ocenie merytorycznej w przypadku: 

1) przesłania wniosku konkursowego po terminie wskazanym w Regulaminie 

Konkursu w § 11 ust.2; 

2) niespełnienia warunków udziału w Konkursie określonych w § 7, § 8, § 9 

odpowiednio do danej kategorii; 

3) wpisania więcej niż jednego kandydata w jednym wniosku konkursowym. 

2. Do wniosków, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i 

nieprawidłowości należą te, w których: 

 a)  brak wypełnienia (lub nieczytelne wypełnienie) we wniosku konkursowym 

„Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2022” punktów 1-9,   

b)  brak wypełnienia (lub nieczytelne wypełnienie) we wniosku konkursowym 

„Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2022” punktów  

1-8, 

c) brak wypełnienia (lub nieczytelne wypełnienie) we wniosku konkursowym 

„Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa 

Łódzkiego Roku 2022” punktów 1-10, 

d) brak czytelnych podpisów: osoby zgłaszającej kandydata do Konkursu lub/i 

podpisu pracodawcy kandydata. 

3.   Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 2 mogą zostać usunięte w 

terminie do 7 dni od daty wysłania do osoby/osób zgłaszających kandydata za 

pośrednictwem elektronicznego systemu powiadomienia o konieczności 

uzupełnienia wniosku. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i 

nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem wniosku. 

 

§ 14 

1. Kryteria merytoryczne - Kategoria Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego 

Roku 2022, zgłoszenia oceniane będą pod względem: 

1) stażu pracy w zawodzie pracownik socjalny (0-5 pkt.), 

2) osiągnięć w pracy socjalnej w latach 2018- 2021 (0-5 pkt.), 



3) wyróżniających się działań pracownika socjalnego  w  2022 r. (0-10 pkt.), 

4) oceny pracy socjalnej kandydata świadczonej w sytuacjach kryzysowych w 

środowisku lokalnym w 2022 r.  (0-15 pkt.), 

5) autorskich, innowacyjnych przyszłościowych rozwiązań zaproponowanych 

przez kandydata jako koordynatora usług społecznych świadczonych na 

rzecz społeczności lokalnej z uwzględnieniem nowego wymiaru pomocy 

społecznej (0-15 pkt.). 

2. Kandydat w tej kategorii może otrzymać maksymalnie 300 pkt. (maksymalnie 

50 pkt. od jednego członka Komisji). Kandydatowi, który zdobędzie najwięcej 

punktów zostanie przyznany Tytuł Pracownika Socjalnego Województwa 

Łódzkiego Roku 2022 (I nagroda). Kandydaci, którzy otrzymają niższą liczbę 

punktów zdobędą odpowiednio: II, III nagrodę lub wyróżnienia w zależności od 

liczby otrzymanych punktów (w kolejności od najwyższej do najniższej). 

 

§ 15 

1. Kryteria merytoryczne - Kategoria Pracownik Pomocy Społecznej Województwa 

Łódzkiego Roku 2022, zgłoszenia oceniane będą pod względem:  

1) stażu pracy na stanowisku zarządzającym jednostką/na stanowisku 

kierowniczym (0-5 pkt.), 

2) osiągnięć w pracy zawodowej w latach 2018 - 2021 (0-5 pkt.), 

3) wyróżniających się działań Kandydata  w  2022 r. (0-10 pkt.), 

4) oceny pracy zawodowej Kandydata realizowanej w sytuacjach kryzysowych 

w  2022 r.  (0-15 pkt.), 

5) autorskich, innowacyjnych przyszłościowych rozwiązań zaproponowanych 

przez Kandydata mających na celu tworzenie nowego wizerunku jednostki 

świadczącej usługi społeczne na rzecz społeczności lokalnej z 

uwzględnieniem nowego wymiaru pomocy społecznej  (0-15 pkt.). 

2. Kandydat w tej kategorii może otrzymać maksymalnie 300 pkt. (maksymalnie 

50 pkt. od jednego członka Komisji). Kandydatowi, który zdobędzie najwięcej 

punktów zostanie przyznany Tytuł Pracownika Pomocy Społecznej 

Województwa Łódzkiego Roku 2022 (I nagroda). Kandydaci, którzy otrzymają 

niższą liczbę punktów otrzymają odpowiednio: II, III nagrodę lub wyróżnienia w 

zależności od liczby otrzymanych punktów (w kolejności  

od najwyższej do najniższej). 

 



§ 16 

1.   Kryteria merytoryczne - Kategoria Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu 

Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2022, zgłoszenia oceniane 

będą pod względem:  

1) stażu pracy w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej lub w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (0-5 

pkt.); 

2) osiągnięć w pracy zawodowej w jednostkach organizacyjnych wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej lub w jednostkach organizacyjnych 

pomocy społecznej w latach 2018 - 2022 (0-5 pkt.); 

3) wyróżniających się działań kandydata w latach 2018 – 2022 (0-10 pkt);   

4) wprowadzania nowatorskich i innowacyjnych działań/rozwiązań na rzecz osób 

i rodzin korzystających z systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w 

latach 2018 – 2022, w tym m.in. w zakresie przeciwdziałania sytuacjom 

kryzysowym (0-15 pkt.);   

5) stosowania autorskich, innowacyjnych metod pracy usprawniających i 

polepszających funkcjonowanie jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej w latach 2018 - 2022, w tym m.in. realizacji 

autorskich, innowacyjnych projektów i programów, (0-15 pkt.); 

2. Kandydat w tej kategorii może otrzymać maksymalnie 300 pkt. (maksymalnie 

50 pkt. od jednego członka Komisji). Kandydatowi, który zdobędzie najwięcej 

punktów zostanie przyznany Tytuł Pracownika Wspierania Rodziny i Systemu 

Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2022 (I nagroda). 

Kandydaci, którzy otrzymają niższą liczbę punktów otrzymają odpowiednio: II, 

III nagrodę lub wyróżnienia w zależności od liczby otrzymanych punktów (w 

kolejności od najwyższej do najniższej). 

 

§ 17 

Ocena formalna wniosków konkursowych dokonywana jest przez pracowników 

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

Konkursową, która obraduje na posiedzeniu.  

 

§ 18 

1. Komisję Konkursową składającą się z sześciu osób powołuje Zarząd 

Województwa Łódzkiego. 



2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący. 

3. Komisja pracuje na posiedzeniach w składzie co najmniej 2/3 członków Komisji. 

4. Decyzje na posiedzeniu Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w 

przypadku równej ich liczby decyduje głos Przewodniczącego. 

5. Każdy członek Komisji rzetelnie, obiektywnie i nieodpłatnie wykonuje czynności 

w pracach Komisji, kierując się posiadaną wiedzą i doświadczeniem. 

6. W pracach Komisji uczestniczy pracownik RCPS w Łodzi, wyznaczony przez 

Dyrektora RCPS w Łodzi bez prawa głosu, który sporządza protokół z 

posiedzenia Komisji, który podpisuje Przewodniczący. 

7. Komisja obraduje na posiedzeniu zamkniętym. 

 

§ 19 

Komisja Konkursowa wskazuje laureatów: I nagrody, II nagrody, III nagrody w 

przyjętych kategoriach: Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2022, 

Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2022, Pracownik 

Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 

2022 oraz wskazuje osoby wyróżnione, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w 

poszczególnych kategoriach.   

§ 20 

Komisja kończy swoją pracę z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu, co nastąpi w 

listopadzie 2022 r. 

 

Rozdział 4. 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

§ 21 

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. 

 

 
   

http://www.rcpslodz.pl/


                                                                                                                             

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

 
WNIOSEK KONKURSOWY  

 „PRACOWNIK SOCJALNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ROKU 2022” 

 
 

Data złożenia wniosku Potwierdzenie przyjęcia wniosku  

przez RCPS w Łodzi 

 

 

 

 

2. Nazwa i dokładny adres miejsca pracy kandydata zgłaszanego do konkursu  

(w tym nr telefonu, adres e-mail) 

 

 

 

3. Imię i nazwisko/zgłaszającego/zgłaszających kandydata do konkursu oraz 

określenie kim jest/są zgłaszający  

 

Imię i nazwisko ………………………………………. 

Imię i nazwisko ………………………………………. 

a. współpracownik/współpracownicy  

b. klient/klienci pomocy społecznej 

1. Nazwisko, imię kandydata zgłaszanego do konkursu 

 

 



c. instytucja w której kandydat jest zatrudniony 

d. inni reprezentujący instytucje i organizacje współpracujące z Kandydatem, jakie? 

……………………………………………………………………….(właściwe podkreślić) 

 

4. Praca w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej kandydującego do 

nagrody (dotyczy przedstawienia miejsc pracy, okresu zatrudnienia i 

zajmowanego stanowiska) 

 

Lp. Pełna nazwa miejsca pracy Okres zatrudnienia w jednostkach 

organizacyjnych pomocy aspołecznej (podać 

rocznikami np. 1990-1999, 2020, 2021, 2022  

i nadal)  

ogółem w tym na stanowisku 

pracownika socjalnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5. Rodzaje klientów pomocy społecznej, z którymi kandydat pracuje (prosimy  

o dokonanie opisu w punktach) 

 

 

6. Osiągnięcia w pracy socjalnej w latach 2018 - 2021  (prosimy o dokonanie 

opisu w punktach) 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
Oświadczam że wypełniłam/łem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  

 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

7. Wyróżniające się działania pracownika socjalnego  w  2022 r. (np.  

dodatkowe prace, aktywność społeczna, działalność w organizacjach 

pozarządowych, publikacje, prace autorskie z zakresu pomocy społecznej, 

współpraca  kandydata z innymi specjalistami/ instytucjami)   

 

 

 

 

8. Opis pracy socjalnej Kandydata świadczonej w sytuacjach kryzysowych w 

środowisku lokalnym w 2022 r.  (prosimy o dokonanie opisu w punktach) 

 

 

 

9.  Opis autorskich, innowacyjnych przyszłościowych rozwiązań 

zaproponowanych przez kandydata jako koordynatora usług społecznych 

świadczonych na rzecz społeczności lokalnej z uwzględnieniem nowego 

wymiaru pomocy społecznej (np. CUS, deinstytucjonalizacja) (prosimy o 

dokonanie opisu w punktach) 

 

 

 

10.  Inne informacje o kandydacie (prosimy o dokonanie opisu w punktach) 

 

 



dyrektywy 95/46/WE <ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str.1>) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu zgłoszenia kandydata do Konkursu 

Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2022 (W przypadku gdy zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub 

art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia dany podmiot nie składa <usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie>). 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

Data i czytelny podpis osoby zgłaszającej kandydata do Konkursu1  
 

Załączniki do wniosku:  

- Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie  wizerunku 

-  Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych art. 13 dla kandydata 

-  Zgoda osoby zgłaszającej kandydata na przetwarzanie danych osobowych 

 - Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych art. 13 dla osoby  

zgłaszającej kandydata 

 

 - inne (wpisać jakie) ……………………………………………………………………… 

Mile widziane będą również realizowane projekty lub zrealizowane projekty  

przez zgłaszanego kandydata oraz wszelkie inne dokumenty obrazujące przebieg pracy 

zawodowej, a także szczególne osiągnięcia mogące mieć wpływ na wynik Konkursu 

(prosimy o przesłanie: wniosku w formacie WORD, PDF (z podpisami)  

oraz opinii w formacie PDF, zgodnie z regulaminem Konkursu na adres:  

info@rcpslodz.pl). 

 

Niezależnie od osób/podmiotów zgłaszających kandydata, wymagany jest  

w poniższej tabeli także podpis pracodawcy zgłaszanego kandydata. 

Miejscowość, data Czytelne podpisy osób zgłaszających 

kandydata oraz pracodawcy kandydata 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                            
1 Powyższą informację musi podpisać każda ze zgłaszających kandydata osób (każda osobno)  



   

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

WNIOSEK KONKURSOWY  

 „PRACOWNIK POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ROKU 2022” 

 

Data złożenia wniosku Potwierdzenie przyjęcia wniosku  

przez RCPS 

  

2. Nazwa i dokładny adres miejsca pracy kandydata zgłaszanego do konkursu  

(w tym nr telefonu, adres e-mail) 

 

 

 

3. Imię i nazwisko/zgłaszającego/zgłaszających kandydata do konkursu oraz 

określenie kim jest/są zgłaszający  

Imię i nazwisko ………………………………………. 

Imię i nazwisko ………………………………………. 

a. współpracownik/współpracownicy  

b. klient/klienci pomocy społecznej 

c. instytucja w której kandydat jest zatrudniony 

d. inni reprezentujący instytucje i organizacje współpracujące z Kandydatem, 

1. Nazwisko, imię kandydata zgłaszanego do konkursu 

 

 



jakie? 

…………………………………………………………………..(właściwe podkreślić) 

 

4. Prezentacja doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej, 

kandydującego do nagrody (dotyczy przedstawienia miejsc pracy, okresu 

zatrudnienia i zajmowanego stanowiska) 

 

Lp. Pełna nazwa miejsca pracy Okres zatrudnienia w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej (podać 

rocznikami np. 1990-1999,2020, 2021, 2022  

i nadal)  

ogółem W tym na stanowisku 

zarządzającym 

jednostką/ kierowniczym 

    

 

 

5. Osiągnięcia w pracy zawodowej w latach 2018 - 2021   (prosimy o dokonanie 

opisu w punktach) 

 

6. Wyróżniające się działania Kandydata  w  2022 r. (np.  dodatkowe prace, 

aktywność społeczna, działalność w organizacjach pozarządowych, 

publikacje, prace autorskie z zakresu pomocy społecznej, współpraca  

kandydata z innymi specjalistami/ instytucjami)  (prosimy  

o dokonanie opisu w punktach) 

 

 



 

7. Opis pracy zawodowej Kandydata realizowanej w sytuacjach kryzysowych   

w 2022 r.  (prosimy o dokonanie opisu w punktach)  

 

 

 

 

 

Oświadczam że wypełniłam/łem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27 kwietnia 2016 r. 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, Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str.1>) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu zgłoszenia kandydata do Konkursu 

Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2022. (W przypadku 

gdy zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 

13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia dany podmiot nie składa 

<usunięcie treści oświadczenia np. przed jego wykreślenie>). 

8. Opis autorskich, innowacyjnych przyszłościowych rozwiązań 

zaproponowanych przez kandydata mających na celu tworzenie nowego 

wizerunku jednostki świadczącej usługi społeczne na rzecz społeczności 

lokalnej z uwzględnieniem nowego wymiaru pomocy społecznej (np. CUS, 

deinstytucjonalizacja) (prosimy o dokonanie opisu w punktach) 

 

 

 

 

9.  Inne informacje o Kandydacie (prosimy o dokonanie opisu w punktach) 

 

 

 



........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................  

 

Data i czytelny podpis osoby zgłaszającej kandydata do Konkursu2  

Załączniki do wniosku:  

- Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie  

wizerunku 

-  Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych art. 13 dla kandydata 

-  Zgoda osoby zgłaszającej kandydata na przetwarzanie danych osobowych  

- Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych art. 13 dla osoby 

zgłaszającej kandydata 

- Inne (wpisać jakie) ……………………………………………………………………. 

  

Mile widziane będą również realizowane projekty lub zrealizowane projekty  

przez zgłaszanego kandydata oraz wszelkie inne dokumenty obrazujące przebieg 

pracy zawodowej, a także szczególne osiągnięcia mogące mieć wpływ na wynik 

Konkursu (prosimy o przesłanie wniosku w formacie WORD i PDF (z podpisami)  

oraz opinii w formacie PDF, zgodnie z regulaminem Konkursu na adres: 

info@rcpslodz.pl). 

 

Niezależnie od osób/podmiotów zgłaszających kandydata, wymagany jest  

w poniższej tabeli także podpis pracodawcy zgłaszanego kandydata. 

 

Miejscowość, data Czytelne podpisy osób zgłaszających 

kandydata oraz pracodawcy kandydata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

                                            
2 Powyższą informację musi podpisać każda ze zgłaszających kandydata osób (każda osobno)  



   

                 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

WNIOSEK KONKURSOWY  

 „PRACOWNIK WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ROKU 2022” 

Data złożenia wniosku Potwierdzenie przyjęcia wniosku  

przez RCPS 

 

 

 

 

2. Nazwa i dokładny adres miejsca pracy kandydata zgłaszanego do Konkursu  

(w tym nr telefonu, adres e-mail) 

 

 

3. Imię i nazwisko/zgłaszającego/zgłaszających kandydata do Konkursu oraz 

określenie kim jest/są zgłaszający  

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe ………………………………………. 

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe ………………………………………. 

a. współpracownik/współpracownicy   

b. klient/klienci wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

c. instytucja, w której kandydat jest zatrudniony 

d. inni reprezentujący instytucje i organizacje współpracujące z kandydatem, jakie? 

……………………………………………………………………….(właściwe podkreślić) 

 

1. Imię i nazwisko kandydata zgłaszanego do Konkursu 

 



4. Prezentacja doświadczenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej, kandydującego do nagrody (dotyczy 

przedstawienia miejsc pracy, okresu zatrudnienia i zajmowanego stanowiska) 

 

Lp. Pełna nazwa miejsca pracy Zajmowane 

stanowisko służbowe 

Okres zatrudnienia 

na danym 

stanowisku do roku 

2022 i nadal1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

_________________________________ 

1 Należy rozpisać w odniesieniu do poszczególnych lat  

 

 

5. Informacja o przyznanych nagrodach/wyróżnieniach w latach 2012 – 2021 

(prosimy o dokonanie opisu w punktach) 

 

 

 



 

 

 

8. Wyróżniające się działania kandydata w latach 2018 – 2022 (w tym np. 

publikacje, prace autorskie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, pomocy społecznej, polityki społecznej; udział w grupach/zespołach 

doradczych/konsultacyjnych; działalność wolontarystyczna  

(w przypadku publikacji, prac autorskich - jeżeli jest to możliwe prosimy  

o podanie ich: tytułu, miejsca, nazwy wydawcy i roku wydania) 

 

 

 

 

 

6. Rodzaj klientów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z którymi 

kandydat pracuje (prosimy o dokonanie opisu w punktach) 

 

7. Osiągnięcia w pracy zawodowej w jednostkach organizacyjnych wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej lub w jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej w latach 2018 - 2022 (prosimy o dokonanie opisu w punktach)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9. Nowatorskie i innowacyjne działania/rozwiązania wprowadzone na rzecz osób 

i rodzin korzystających z systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej  

w latach 2018 - 2022, w tym m.in. w zakresie przeciwdziałania sytuacjom 

kryzysowym (prosimy o dokonanie opisu w punktach)  

 

 

 

10. Autorskie, innowacyjne metody pracy usprawniające i polepszające 

funkcjonowanie jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej w latach 2018 - 2022, w tym m. in. realizacji autorskich, 

innowacyjnych projektów i programów (prosimy o dokonanie opisu  

w punktach) 

 

 

 

11. Inne informacje o kandydacie (prosimy o dokonanie opisu w punktach) 

 

 

 

 

 



 

 

Oświadczam że wypełniłam/łem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  

lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 r. 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, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1>) wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu zgłoszenia 

kandydata do Konkursu „Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2022” (W przypadku gdy zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub 

art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia dany podmiot nie składa <usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie>). 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Data i czytelny podpis osoby zgłaszającej kandydata do Konkursu2  

 

Załączniki do wniosku:  

 

- Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie  

wizerunku 

-  Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych art. 13 dla kandydata 

-  Zgoda osoby zgłaszającej kandydata na przetwarzanie danych osobowych 

 - Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych art. 13 dla osoby 

zgłaszającej kandydata 

 - Inne (wpisać jakie) ………………………………………………………………………… 

__________________________________ 

 

2 
Powyższą informację musi podpisać każda ze zgłaszających kandydata osób (każda osobno)   

 



 

 

Mile widziane będą również realizowane projekty lub zrealizowane projekty  

przez zgłaszanego kandydata oraz wszelkie inne dokumenty obrazujące przebieg 

pracy zawodowej (np. publikacje, prace autorskie), a także szczególne osiągnięcia 

mogące mieć wpływ na wynik Konkursu (prosimy o przesłanie: wniosku w formacie 

WORD, PDF (z podpisami) oraz opinii/dokumentów w formacie PDF, zgodnie  

z regulaminem Konkursu na adres: info@rcpslodz.pl). 

 

Niezależnie od osób/podmiotów zgłaszających kandydata, wymagany jest  

w poniższej tabeli także podpis pracodawcy zgłaszanego kandydata. 

 

Miejscowość, data Czytelne podpisy osób zgłaszających 

kandydata oraz pracodawcy kandydata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


