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Ogłoszenie o naborze osoby na stanowisko do świadczenia specjalistycznych 

usług opiekuńczych 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje osoby do 

wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

na terenie gminy Stare Babice, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej                 

z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U.                      

z 2005 r., Nr189 poz.1598 z późn. zm.). 

Charakter umowy: umowa zlecenie  

Okres obowiązywania umowy: od marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Ogólny zakres wykonywania czynności: 

usprawnienie i rewalidacja dziecka – opieka oligofrenopedagogiczna, terapia 

logopedyczna, opieka asystenta – rehabilitacja, usamodzielnianie, uspołecznianie; 

terapia zajęciowa, opieka psychologiczna, integracja sensoryczna.  

Niezbędne wymagania: 

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu w zakresie wykonywania ww. 

czynności: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty 

zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki 

środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub 

innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone 

specjalistyczne usługi. 

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: 

szpitalu psychiatrycznym; jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób                     

z zaburzeniami psychicznymi; placówce terapii lub placówce oświatowej, do której 

uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym; ośrodku 

terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym; zakładzie rehabilitacji; innej jednostce 

niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób                 

z zaburzeniami psychicznymi. 

3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

1. CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) 

2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane 

wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie. 

3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy. 

4. Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane. 

5. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta                  

z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane. 



6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

rekrutacji własnoręcznie podpisane: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922                    

z późn. zm.)." 

Termin i sposób składania ofert: 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie, 

z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze" do Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21 w godzinach: poniedziałek 8.00 -

17.00, wtorek – czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00) w terminie do 7 marca 2017 r. do 

godz 16.00 (osobiście lub pocztą). Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą 

rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie.  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare 

Babice oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. 

Informacje dodatkowe: 

Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej lub pod nr tel.: 22 722 90 11 

Osoba kontaktowa – Pani Małgorzata Kozubal. 

Po zakończeniu procedury naboru, osoby, które nie zostały zatrudnione mogą odebrać swoje 

dokumenty aplikacyjne w każdym czasie w godzinach pracy Ośrodka. W przypadku nie 

odebrania tych dokumentów zostaną one zniszczone po okresie, o którym mowa w art. 15  

ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. 

Stare Babice, dn. 20 lutego 2017 r.  
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