
 
 

str. 1 

 

Znak postępowania: ZP.01.2022 

 
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

Zatrudnienie  specjalistów do opracowania Indywidualnych Planów Wsparcia dla 

Uczestników/Uczestniczek Projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego 

przy Parafii w Pałecznicy” 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zatrudnienie specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda) do opracowania Indywidualnych 

Planów Wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek Projektu pn. „Rozszerzenie Placówki 

Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy” współfinansowanego ze środków UE - 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, IX Oś Priorytetowa Region Spójny 

Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne 

i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 

oraz budżetu państwa. 

 

Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu jest 180 dzieci/młodzieży do 18 roku życia (w tym 

m.in. osoby niepełnosprawne, mające problemy edukacyjne, rodzinne i osobiste, wykluczone 

społecznie, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych). 

 

Indywidualne Plany Wsparcia mają być opracowane przez psychologa, pedagoga oraz 

logopedę.  Opracowana diagnoza musi określać ścieżki wsparcia tzn. przyporządkowanie do 

opiekuńczej lub specjalistycznej formy wsparcia oferowanego przez Placówkę Wsparcia 

Dziennego. Diagnoza ma składać się z rozmowy rozpoznającej sytuację osoby 

przyjmowanej do Placówki i jej rodziny, dokumentacji Uczestnika/Uczestniczki Projektu, 

mogą pojawić się opinie specjalistów, opinie zewnętrznych konsultantów np. pracownika 

socjalnego OPS, asystenta rodziny, logopedy, psychologa, pedagoga, doradcy 

zawodowego, itd. Indywidualny Plan Wsparcia ma określać działania krótkoterminowe 

i długoterminowe. 

 

Czas na opracowanie Indywidualnych Planów Wsparcia dla jednego/jednej 

Uczestnika/Uczestniczki to 6 godzin zegarowych (2 godziny psycholog, 2 godziny 

pedagog, 2 godziny logopeda). 

 

1. PSYCHOLOG: 

 

Do zakresu obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

 opracowanie diagnozy (Indywidualnych Placów Wsparcia) dla Uczestników/Uczestniczek 

Projektu, poprzez uwzględnienie sytuacji problemowej Uczestników/Uczestniczek 

Projektu, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb dzieci oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych; 
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 przyporządkowanie do opiekuńczej lub specjalistycznej formy wsparcia oferowanego 

przez Placówkę Wsparcia Dziennego; 

 przygotowanie odrębnej dokumentacji dla każdego/każdej Uczestnika/Uczestniczki 

Projektu; 

 współpraca z personelem projektu; 

 odpowiednie oznakowanie dokumentacji zajęć; 

 propagowanie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących realizowanego projektu 

oraz przestrzeganie zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn; 

 przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.); 

 zachowywanie w tajemnicy wszelkich informacji służbowych dotyczących działalności 

Placówki Wsparcia Dziennego, jej Uczestników/Uczestniczek oraz ich rodzin. 

 

Psychologiem pracującym w Placówce Wsparcia Dziennego ma być osoba, która: 

 posiada prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 

2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1026 z późn. zm.); 

 uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą 

wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej; 

 posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

 włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania 

zawodu psychologa; 

 odbyła podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa 

posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności 

zawodowe wykonywane przez psychologa – stażystę; 

 nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej 

ograniczona ani zawieszona; 

 wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej 

wynika z tytułu egzekucyjnego; 

 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

 nie figuruje w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym prowadzonym przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości; 

 jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone 

zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy; 

 posiada nieposzlakowaną opinię; 

 posiada odpowiednie referencje; 

 doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą co najmniej 2 lata; 

 doświadczenie w opracowaniu IPW lub podobnych dokumentów, 

 doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi; 



 
 

str. 3 

 

 mile widziane doświadczenie w resorcie oświaty; 

 posiada predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, 

staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja 

pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu; 

 nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające 

w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ RPO;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Wymagane dokumenty: 

 szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej); 

 kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wymagane do 

wykonywania oferowanej pracy; 

 kserokopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe; 

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w placówce opiekuńczo-

wychowawczej; 

 oświadczenie o tym czy Kandydat/Kandydatka jest/nie jest, był/nie był pozbawiony 

władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska jest/nie jest mu ograniczona ani 

zawieszona; 

 oświadczenie o tym czy Kandydat/Kandydatka wypełnia/nie wypełnia obowiązku 

alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu 

egzekucyjnego; 

 oświadczenie o tym czy Kandydat/Kandydatka był/nie był skazany prawomocnym 

wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

 oświadczenie Kandydata/Kandydatki o posiadaniu pełnej zdolności do czynności 

prawnych; 

 oświadczenie Kandydata/Kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu udzielenia 

zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.). 
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Warunki zatrudnienia: 

 umowa zlecenie w okresie: lipiec 2022 r. - sierpień 2022 r.; 

 czas pracy potwierdzony kartą czasu pracy. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie 

od poniedziałku do niedzieli; 

 wymiar godzin: 

 opracowanie Indywidualnych Planów Wsparcia – maksymalnie 360 h. 

Dopuszcza się, aby tę liczbę godzin wykonało 2 psychologów. 

 

 

2. PEDAGOG: 

 

Do zakresu obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

 opracowanie diagnozy (Indywidualnych Placów Wsparcia) dla Uczestników/Uczestniczek 

Projektu, poprzez uwzględnienie sytuacji problemowej Uczestników/Uczestniczek 

Projektu, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb dzieci oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych; 

 przyporządkowanie do opiekuńczej lub specjalistycznej formy wsparcia oferowanego 

przez Placówkę Wsparcia Dziennego; 

 przygotowanie odrębnej dokumentacji dla każdego/każdej Uczestnika/Uczestniczki 

Projektu; 

 współpraca z personelem projektu; 

 odpowiednie oznakowanie dokumentacji zajęć; 

 propagowanie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących realizowanego projektu 

oraz przestrzeganie zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn; 

 przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.); 

 zachowywanie w tajemnicy wszelkich informacji służbowych dotyczących działalności 

Placówki Wsparcia Dziennego, jej Uczestników/Uczestniczek oraz ich rodzin. 

 

Pedagogiem pracującym w Placówce Wsparcia Dziennego ma być osoba, która: 

 posiada tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna; 

 posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

 włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania 

zawodu pedagoga; 

 nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej 

ograniczona ani zawieszona; 

 wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej 

wynika z tytułu egzekucyjnego; 
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 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

 nie figuruje w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym prowadzonym przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości; 

 jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone 

zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy; 

 posiada nieposzlakowaną opinię; 

 posiada odpowiednie referencje; 

 doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą co najmniej 2 lata; 

 doświadczenie w opracowaniu IPW lub podobnych dokumentów, 

 doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi;  

 mile widziane doświadczenie w resorcie oświaty; 

 posiada predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, 

staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja 

pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu; 

 nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające 

w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ RPO;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Wymagane dokumenty: 

 szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej); 

 kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wymagane do 

wykonywania oferowanej pracy; 

 kserokopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe; 

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w placówce opiekuńczo-

wychowawczej; 

 oświadczenie o tym czy Kandydat/Kandydatka jest/nie jest, był/nie był pozbawiony 

władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska jest/nie jest mu ograniczona ani 

zawieszona; 
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 oświadczenie o tym czy Kandydat/Kandydatka wypełnia/nie wypełnia obowiązku 

alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu 

egzekucyjnego; 

 oświadczenie o tym czy Kandydat/Kandydatka był/nie był skazany prawomocnym 

wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

 oświadczenie Kandydata/Kandydatki o posiadaniu pełnej zdolności do czynności 

prawnych; 

 oświadczenie Kandydata/Kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu udzielenia 

zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.). 

 

Warunki zatrudnienia: 

 umowa zlecenie w okresie: lipiec 2022 r. - sierpień 2022 r.; 

 czas pracy potwierdzony kartą czasu pracy. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie 

od poniedziałku do niedzieli; 

 wymiar godzin: 

 opracowanie Indywidualnych Planów Wsparcia – maksymalnie 360 h. 

Dopuszcza się, aby tę liczbę godzin wykonało 2 pedagogów. 

 

3. LOGOPEDA: 

 

Do zakresu obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

 opracowanie diagnozy (Indywidualnych Placów Wsparcia) dla Uczestników/Uczestniczek 

Projektu, poprzez uwzględnienie sytuacji problemowej Uczestników/Uczestniczek 

Projektu, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb dzieci oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych; 

 przyporządkowanie do opiekuńczej lub specjalistycznej formy wsparcia oferowanego 

przez Placówkę Wsparcia Dziennego; 

 przygotowanie odrębnej dokumentacji dla każdego/każdej Uczestnika/Uczestniczki 

Projektu; 

 współpraca z personelem projektu; 

 odpowiednie oznakowanie dokumentacji zajęć; 

 propagowanie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących realizowanego projektu 

oraz przestrzeganie zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn; 

 przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.); 

 zachowywanie w tajemnicy wszelkich informacji służbowych dotyczących działalności 

Placówki Wsparcia Dziennego, jej Uczestników/Uczestniczek oraz ich rodzin. 
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Logopedą pracującym w Placówce Wsparcia Dziennego ma być osoba, która: 

 posiada udokumentowane przygotowanie do prowadzenia zajęć logopedycznych 

(dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych w zakresie 

logopedii); 

 posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

 włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania 

zawodu logopedy; 

 nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej 

ograniczona ani zawieszona; 

 wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej 

wynika z tytułu egzekucyjnego; 

 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

 nie figuruje w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym prowadzonym przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości; 

 jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone 

zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy; 

 posiada nieposzlakowaną opinię; 

 posiada odpowiednie referencje; 

 doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą co najmniej 2 lata; 

 doświadczenie w opracowaniu IPW lub podobnych dokumentów, 

 doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi;  

 mile widziane doświadczenie w resorcie oświaty; 

 posiada predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, 

staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja 

pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu; 

 nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające 

w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ RPO;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika;  

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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Wymagane dokumenty: 

 szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej); 

 kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wymagane do 

wykonywania oferowanej pracy; 

 kserokopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe; 

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w placówce opiekuńczo-

wychowawczej; 

 oświadczenie o tym czy Kandydat/Kandydatka jest/nie jest, był/nie był pozbawiony 

władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska jest/nie jest mu ograniczona ani 

zawieszona; 

 oświadczenie o tym czy Kandydat/Kandydatka wypełnia/nie wypełnia obowiązku 

alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu 

egzekucyjnego; 

 oświadczenie o tym czy Kandydat/Kandydatka był/nie był skazany prawomocnym 

wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

 oświadczenie Kandydata/Kandydatki o posiadaniu pełnej zdolności do czynności 

prawnych; 

 oświadczenie Kandydata/Kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu udzielenia 

zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.). 

 

Warunki zatrudnienia: 

 umowa zlecenie w okresie: lipiec 2022 r. - sierpień 2022 r.; 

 czas pracy potwierdzony kartą czasu pracy. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie 

od poniedziałku do niedzieli; 

 wymiar godzin: 

 opracowanie Indywidualnych Planów Wsparcia – maksymalnie 360 h. 

Dopuszcza się, aby tę liczbę godzin wykonało 2 logopedów. 


