
Ogłoszenie o naborze na stanowisko rehabilitant/fizjoterapeuta 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej 

Jednostka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej 
ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko - Kamienna 

Stanowisko Rehabilitant/Fizjoterapeuta 

Komórka organizacyjna Dział Usług Specjalistycznych 

Data ogłoszenia naboru 07.04.2022 r. 

Termin składania 
dokumentów 

22.04.2022 r. 

Charakter umowy Umowa zlecenie 

Wymiar godzin 20 godzin miesięcznie 

Czas trwania umowy Od dnia zawarcia umowy do 30.06.2022 r. 

Wymagania związane  
ze stanowiskiem 

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku: 
1) spełnienie wymagań zawartych w § 3 Rozporządzenia Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 
z późn.zm.): 
§  3 
1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające 
kwalifikacje do wykonywania zawodu: 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: 
1)szpitalu psychiatrycznym; 
2)jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi; 
3)placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają 
dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym; 
4)ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym; 
5)zakładzie rehabilitacji; 
6)innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne 
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
3.W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być 
świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane 
kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny 
staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną 
możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, 
posiadającymi wymagane kwalifikacje. 
4. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i 
doświadczenie w zakresie: 
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez 
otoczenie zachowań 
2) kształtowania nawyków celowej aktywności 
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych 



Zakres wykonywanych  
zadań na stanowisku 

Usługi specjalistyczne dla podopiecznych MOPS w Skarżysku – 
Kamiennej w zakresie rehabilitacji/fizjoterapii u osób z zaburzeniami 
psychicznymi i dzieci autystycznych w miejscu zamieszkania osoby w 
celu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
życia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 
r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 
189, poz. 1598 z późn.zm.) 

Wymagane dokumenty 1. List motywacyjny i CV. 
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. 
3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe 
4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych 
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe. 
5. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem 
kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez 
kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”. 
Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-6 do pobrania na stronie 
internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY 
DO POBRANIA 

Miejsce i termin  
składania dokumentów 

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w 
zamkniętych kopertach do dnia 22.04.2022 r. do godz. 15.30 w 
sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna 
lub przesłać pocztą do dnia 22.04.2022 r. (decyduje data wpływu do 
urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko 
rehabilitant/fizjoterapeuta” 
Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132 

Uwagi 1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w 
ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane. 
 

             

        Dyrektor 

       Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

            Marzanna Łasek 

 

 

 


