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Nr sprawy: BR.0003.718.2022 
 

Pan 
Dominik Michalak 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Mosinie 

 
Odpowiadając na zapytanie radnego pana Łukasza Kasprowicza (BR.0003.718.2022) 

w sprawie konkursu na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Mosinie, poniżej przestawiam następujące informacje i wyjaśnienia: 

Informuję, że kryteria naboru na stanowisko kierownicze w jednostce organizacyjnej 

pomocy społecznej (Środowiskowy Dom Samopomocy) określa: 

1.  Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. 

w sprawie środowiskowych domów samopomocy. § 9. pkt 1. wskazuje, że: 

„Kierownik domu jest obowiązany posiadać wykształcenie wyższe na kierunku 

mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczne 

doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi.” 

2. Ustawa o pomocy społecznej w art. 122 wskazuje, iż: „Osoby kierujące jednostkami 

organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż 

pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy 

społecznej.” 

Zadania związane z prowadzeniem i działalnością ŚDS są zadaniami zleconymi z zakresu 

administracji rządowej i podlegają kontroli przez Wojewodę również w zakresie spełnienia 

niezbędnych wymogów przez pracowników zatrudnianych w domu, w tym również 

kierownika. 

Odpowiadając na zadane pytania przedstawiam informacje potwierdzające spełnienie 

wyżej określonych wymogów przez wybranego na stanowisko kierownika Środowiskowego 

Domu Samopomocy Pana Jakuba Modrzyńskiego: 

Ad 1. 

WYKSZTAŁCENIE: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie  (obecna nazwa: 

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie), lata studiów: 2005–2008, Kierunek: Pedagogika ze 

specjalnością praca socjalna – tytuł zawodowy licencjata. 

Ad 2. 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

- Urząd Miejski w Mosinie, okres zatrudnienia: 10.10.2019r. – 02.10.2022r. inspektor, od 

03.10.2022r. Pełnomocnik ds. utworzenia i organizacji Środowiskowego Domu Samopomocy. 

- Fundacja AKME, okres zatrudnienia: 18.04.2017r.–16.07.2019r., na stanowisku specjalisty 

ds. realizacji projektów. (Realizowane zadania - Koordynowanie projektów z zakresu pomocy 



społecznej, współfinansowanych ze środków europejskich, współpraca z Powiatowymi 

Urzędami Pracy, PCPR, OPS i jednostkami pomocy społecznej w zakresie wsparcia i udzielania 

pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym również osobom 

z zaburzeniami psychicznymi). 

- Fundacja Aktywizacja, okres zatrudnienia: 23.09.2013r.–27.09.2014r., na stanowisku 

specjalisty ds. organizacji wsparcia. (Realizowane zadania - Koordynacja projektu „Wsparcie 

środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych", 

koordynacja pracy zespołu pracowników – mentorów i trenerów samodzielności (40 osób) 

w terenie, organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych, tworzenie zapytań ofertowych, 

przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektu, współpraca z wykonawcami 

zatrudnionymi w ramach projektu).  

- Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, zatrudnienie na umowy 

zlecenia w latach 2010–2013, (Realizowane prace - Koordynator zadania „Utworzenie 

modelu preinkubacji/inkubacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w projekcie 

„Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości 

funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”, rekrutacja beneficjentów, organizacja 

szkoleń i warsztatów, zarządzanie budżetem, zarządzanie zespołem osób pracujących w 

ramach zadania (8 osób), oraz na stanowisku specjalisty ds. organizacji szkoleń i doradztwa w 

projektach „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej”, „Wspólna praca Nas wzbogaca!”, 

„Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II”). 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, okres zatrudnienia: 01.01.2009r.- 

31.12.2010r. na stanowisku pracownik socjalny – doradca ds. osób niepełnosprawnych.  

Ad 3. 

Pan Jakub Modrzyński posiada dyplom specjalizacji z zakresu pomocy społecznej, którą 

uzyskał w Centrum Kształcenia Prymus, 99-200 Poddębice ul. Polna 34. 

Pełniący Funkcję Burmistrza Marcin Lis 

Sprawę prowadzi: 

Dorota Tomyślak, Sekretarz Gminy Mosina, tel. 61 8 109 554 


