
Tekst jednolity

Regulamin Organizacyjny

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku

I. Postanowienia ogólne

1. Miejsko  –  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  kieruje
jednoosobowo Kierownik, który jest odpowiedzialny za całokształt
Ośrodka.

2. W wypadku nieobecności  Kierownika zastępuje go Zastępca lub
inny  pracownik  wytypowany  przez  Kierownika  lub  bezpośrednio
przełożonego.

3. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa schemat organizacyjny
(załącznik  Nr  1),  stanowiący  każdorazowo  załącznik  do
zarządzenia  Kierownika  w  sprawie  struktury  organizacyjnej  i
Regulaminu  Organizacyjnego  Ośrodka,  ustalający  zależność
służbową poszczególnych komórek i stanowisk pracy.

4. W skład Ośrodka wchodzi: sekcja świadczeń, księgowość, sekcja
pomocy  środowiskowej  (pracownicy  socjalni,  asystenci  rodziny),
sekcja  usług  opiekuńczych  (opiekunki),  sekcja  administracyjno-
gospodarcza oraz pracownicy samodzielni.

4 a. W strukturze Ośrodka funkcjonuje Świetlica Środowiskowa
oraz Klub Integracji Społecznej.

5. Zastępca  Kierownika  i  Główna  księgowa  kierują  podległymi  im
pracownikami.

6. Samodzielne  stanowisko  pracy  może  być  wyłącznie
jednoosobowe.  Samodzielne  stanowisko  pracy  dział  zgodnie  z
ramowym zakresem uprawnień i obowiązków służbowych.

7. Pracownicy Ośrodka mają prawo zwracać się do innych jednostek
organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk o materiały, dane i
wyjaśnienia niezbędne do wykonywania zadań, w granicach swego
zakresu działania oraz zachowania poziomej hierarchii stanowisk.

8. Do  wyłącznych  uprawnień  Kierownika  Ośrodka,  a  w  razie  jego
nieobecności, osoby, o której mowa w pkt. 3, należy podpisywanie
pism:

a) do organów administracji rządowej i samorządowej,
b) wszelkich aktów o charakterze normatywnym 

( zarządzenia),
c) zarządzenia pokontrolne,
d) umowy,



e) pisma zawierające decyzje związane ze zmianami 
organizacyjnymi.

9. Wszelkie pisma podpisywane przez Kierownika Ośrodka powinny
być  na  kopiach  parafowane  przez  pracownika,  który  formułował
treść pisma pod względem merytorycznym i formalno – prawnym.

10. Podpisujący pisma odpowiadają za merytoryczne załatwienie
sprawy oraz za jej zgodność z przepisami.
11. Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od

7.30  do  15.30.  Czwartek  ustala  się  dniem  pracy  wewnętrznej
Ośrodka. Wnioski podopiecznych przyjmowane są od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00 do 10.30. 

12. Teren  działania  Ośrodka  obejmuje  granica  administracyjna
gminy  Pasłęk  podzielona  ze  względu  na  właściwą  organizację
zadań  ustawowych  na  X  rejonów  –  według  zał.  Nr  2  do
Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pasłęku.

II. Postanowienia szczegółowe.

1. Osoby, o których mowa w dziale I. pkt 5 regulaminu odpowiadają
za  zgodne  z  przepisami,  merytorycznie  właściwe  i  terminowe
załatwienie sprawy.

2.  Kierownik  może  upoważniać  imiennie  pracownika  do
podpisywania korespondencji nie zawierających decyzji, chyba że
w  imiennym  upoważnieniu  zostało  wyraźnie  sprecyzowane
upoważnienie  do  wydawania  w  imieniu  Kierownika  decyzji  w
określonym zakresie.

3. W wypadku  podpisywania  pisma przez  upoważnionego do  tego
pracownika  należy napisać  na maszynie  lub  odcisnąć pieczątką
nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego.

4. Sprawy wymagające decyzji  Kierownika winny być opracowane i
przedkładane do akceptacji w jednej z niżej wymienionych form:

a) projekt pisma kierowanego do władz zwierzchnich, względnie
instytucji, urzędu lub innej jednostki załatwiającej sprawę,

b) projekt  aktu  normatywnego  (decyzji),  względnie  pisma  o
charakterze instrukcyjnym lub wyjaśniającym,

c) notatka służbowa.
    5.  Wszyscy  pracownicy  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej zobowiązani są :
a) rzetelnie  i  efektywnie  wykonywać  pracę  zgodnie  z

indywidualnym    zakresem obowiązków i czynności,



b) przestrzegać ustalonego czasu pracy,
c) przestrzegać regulaminu pracy i dyscypliny pracy,
d) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

przepisów przeciwpożarowych,
e) podnosić  kwalifikacje  zawodowe  oraz  doskonalić

umiejętności pracy,
f) dbać  o  dobro  Ośrodka,  chronić  jego  mienie  i  używać  je

zgodnie z przeznaczeniem,
g) zachować  w  tajemnicy  informacje,  których  ujawnienie

mogłoby narazić pracodawcę lub osoby korzystające z usług
i pomocy Ośrodka na szkodę,

h) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 
i) przestrzegać w Ośrodku zasad współżycia społecznego,
j) dbać o czystość i porządek wokół swojego stanowiska pracy,
k) należycie  zabezpieczać  po  zakończeniu  pracy  narzędzia,

urządzenia i pomieszczenia pracy.

III. Nadzór i kontrola.

1. Odpowiedzialność za nadzór i kontrolę ponoszą:
a) zastępca kierownika
b) główna księgowa, 

2. W/w pracownicy ponoszą odpowiedzialność za:
a) całokształt działalności podległego im pionu,
b) nadzór  i  kontrole  nad  realizacją  planów  objętych

działalnością danego pionu,
c) wykonanie  zadań  określonych  ramowym  zakresem

obowiązków,  stanowiących  integralną  część  niniejszego
Regulaminu oraz porządek ustalony regulaminem pracy. 

3. Pracownik prowadzący kasę ponosi odpowiedzialność materialną
za  całość  przyjętych  przez  niego  wartości.  Ponadto  jest
odpowiedzialny  za  właściwe  przechowywanie  i  zabezpieczenie
gotówki  i  innych  walorów  oraz  przestrzeganie  przepisów
finansowych wydawanych przez Ministra Finansów w tym zakresie.

4. Pracownicy  Ośrodka  sporządzający  sprawozdania  finansowo-
księgowe,  meldunki  z  wykorzystywania  środków  na  zadania
zlecone  gminom,  meldunki  z  wykorzystania  środków  własnych
gmin,  informacja  w  zakresie  usług  opiekuńczych,  meldunki
miesięczne  z  odmowy udzielenia  pomocy,  informacje  dotyczące
pomocy  społecznej  bezrobotnym,  sprawozdania  roczne  i
półroczne,  są  odpowiedzialni  za  ich  merytoryczną  treść,  dane



liczbowe, rzetelność i terminowość- zgodnie z obowiązującymi w
tej mierze zarządzeniami i instrukcjami.

5. Podpisywanie dokumentów obrotu pieniężnego i materialnego oraz
innych dokumentów o charakterze rozliczeniowym i  kredytowym,
jak  też  inne  sprawy  w  tym  zakresie,  a  nie  unormowane  w
niniejszym regulaminie, regulują odrębne przepisy.

IV. Zakresy obowiązków i uprawnień.

1. Kierownik Ośrodka
Podlega bezpośrednio Burmistrzowi Pasłęka. Jest odpowiedzialny za
całokształt  działalności  Ośrodka,  jego  prawidłową  organizację,
prawidłową  realizację  zadań  określonych  w  ustawie  o  pomocy
społecznej,  wypełnianie obowiązków wynikających z zatrudnienia w
Ośrodku,  wypełnianie  obowiązków wynikających  z  pełnienia  funkcji
Kierownika  Ośrodka.  Odpowiada  za  stan  techniczny  pomieszczeń
zajmowanych  przez  Ośrodek,  bądź  będących  w  wykorzystaniu
Ośrodka,  za  prawidłowe  ich  użytkowanie.  Jest  przełożonym
pracowników  zatrudnionych  w  Ośrodku.  Jest  upoważnionym  do
wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań
własnych  i  zleconych  gminie  wynikających  z  ustawy  o  pomocy
społecznej.
Do obowiązków Kierownika Ośrodka w szczególności należy:
a) kierowanie działalnością Ośrodka i organizowanie jego pracy,
b) ustalenie szczegółowych zakresów czynności dla poszczególnych

stanowisk pracy i poszczególnych pracowników w Ośrodku,
c) sporządzanie  planu  zastępstw  w  Miejsko-  Gminnym  Ośrodku

Pomocy Społecznej,
d) koordynacja i nadzór nad pracą podległych pracowników,
e) zapewnienie właściwej – zgodnej z prawem i terminową realizację

zadań będących w zakresie działania Ośrodka,
f) współdziałanie  z  władzami  gminy  i  organizacjami  społecznymi

działającymi na terenie gminy w zakresie stymulowania procesów
rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, 

g) załatwianie skarg i  wniosków dotyczących pomocy społecznej,  a
także interpelacji radnych,

h) przygotowanie  materiałów  dotyczących  rozpoznania  i  oceny
potrzeb pomocy społecznej,

i) przygotowywanie  projektów  do  programów  rozwoju  w  zakresie
swojego  działania,  okresowych  ocen,  analiz,  informacji  i
sprawozdań zgodnie z obowiązującymi terminami oraz na żądanie
przełożonego



j) przygotowywanie  projektów  uchwał  rady  gminy,  zarządzeń
Burmistrza  i  innych  dokumentów  dotyczących  zadań  Ośrodka
zgodnie z obowiązującą proceddurą

k) wykonywanie kontroli wewnętrznych w Ośrodku i zleconych przez
Burmistrza kontroli zewnętrznych

l) nadzór i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników,
m)opracowywanie  planów  pracy  Ośrodka  i  harmonogramów  ich

realizacji,
n) nadzorowanie i organizowanie prawidłowego obiegu dokumentacji,

ewidencji i przechowywania dokumentów i pism skierowanych do
Ośrodka, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną

o) realizowanie  zadań  leżących  w  zakresie  działania  Ośrodka,
wynikających z uchwał rady gminy, przygotowywanie sprawozdań i
informacji z realizacji tych zadań,

p) współpraca z odpowiednimi komisjami Rady Miejskiej i udzielenie
pomocy w wykonywaniu przez nie ich zadań,

q) wydawanie  na  podstawie  upoważnienia  Burmistrza  Pasłęka
postanowień  i  decyzji  o  przyznaniu  lub  odmowie  świadczeń
pomocy społecznej,

2. Zastępca Kierownika Ośrodka
Podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.
Do obowiązków Zastępcy Kierownika w szczególności należy:

a) pod  nieobecność  Kierownika  Ośrodka  zastępowanie  jego  osoby
oraz  przejęcie  jego  kompetencji  wynikających  z  zapisu  w
regulaminie organizacyjnym,

b) prowadzenie  polityki  kadrowej  w  Ośrodku  oraz  sprawowanie
nadzóru nad realizacją zadań w Ośrodku,

c) nadzorowanie funkcjonowania i realizowania Programu PEAD przy
współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie,

d) na  wniosek  Kierownika  podpisywanie  decyzji  administracyjnych
zgodnie z upoważnieniem Burmistrza,

e) podpisywanie pism i dokumentów wychodzących z Ośrodka oraz
wydawanych zaświadczeń w sprawach indywidualnych z zakresu
pomocy  społecznej  w  ramach  upoważnień  udzielonych  przez
Kierownika,

f) prowadzenie sekretariatu
g) nadzór  i  organizowanie  pracy  opiekunek  i  innych  podległych

pracowników
h) pod nieobecność pracownika socjalnego ds. opieki i wsparcia osób

starszych  i  niepełnosprawnych  przejmuje  zastępstwo  na  jego
stanowisku



i) wykonywanie  innych  czynności  zleconych  przez  Kierownika
Ośrodka

.
3. Główny księgowy
Podlega  bezpośrednio  Kierownikowi  Ośrodka.  Kieruje  działem
finansowo- księgowym. 
Do obowiązków Głównego Księgowego w szczególności należy:

a) prowadzenie  rachunkowości  Ośrodka  oraz  całości  spraw
związanych  ze  zobowiązaniami  podatkowymi,  ubezpieczeniami  i
płacami,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Ośrodka,
c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i

finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności
dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

d) prowadzenie dokumentacji dla potrzeb rozliczania się z Urzędem
Skarbowym,  ZUS-em,  PFRON,  FP,  w  tym  elektroniczne
przesyłanie danych oraz wysyłanie przelewów,

e) sporządzanie  sprawozdań  finansowych,  rocznego  bilansu,
rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostki
oraz planu budżetowego, a także dokonywanie niezbędnych zmian
w  planie  i  czuwanie  nad  nie  przekroczeniem  wydatków  w
paragrafach oraz zapewnienie wypłacalności wobec kontrahentów

f) terminowe  informowanie  organu  prowadzącego  o  brakach  w
budżecie,  uzgadnianie  zapotrzebowania  i  rozliczenia  dotacji,
współpraca ze skarbnikiem gminy i Wydziałem Polityki Społecznej
Urzędu Wojewódzkiego,

g) przygotowanie  projektu  budżetu  i  sporządzanie  wniosków  w
sprawie zmian w planie finansowym Ośrodka,

h) terminowe  sporządzanie  i  elektroniczne  przesyłanie  sprawozdań
do GUS,

i) przygotowywanie  projektów  zarządzeń  Kierownika  dotyczących
spraw finansowych, w tym zakładowego planu kont, inwentaryzacji,
obiegu dokumentów księgowych,  druków ścisłego zarachowania,
kontroli zarządczej i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Kierownikowi,

j) nadzór  nad  przestrzeganiem dyscypliny  finansów publicznych  w
Ośrodku,  prowadzenie  kontroli  w  zakresie  spraw  finansowo-
księgowych oraz obsługi kasowej

k) prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych oraz poprawne i terminowe
rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,

l) terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań Ośrodka,
m)naliczanie  wypłat  pracownikom  Ośrodka  i  innym  wykonującym

prace na rzecz Ośrodka,



n) rozliczanie usług opiekuńczych
o) prowadzenie  ubezpieczenia  zdrowotnego  i  społecznego

dotyczącego  pracowników,  osób  wykonujących  pracę  na  rzecz
Ośrodka, świadczeniobiorców w systemie informatycznym PŁTNIK,

p)  sprawowanie  nadzoru  nad  obiegiem  dokumentów  finansowo-
księgowych w Ośrodku,

q) wystawianie  zaświadczeń  o  wynagrodzeniu  i  okresach
składkowych dla pracowników,

r) współpraca z bankiem w zakresie obsługi Ośrodka
s) wykonywanie  innych  czynności  zleconych  przez  Kierownika

Ośrodka 

4. Księgowy
Podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu. 
Do obowiązków Księgowego w szczególności należy:

a) prowadzenie  rachunkowości  Ośrodka  oraz  całości  spraw
związanych  ze  zobowiązaniami  podatkowymi,  ubezpieczeniami  i
płacami,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Ośrodka,
c) terminowe  sporządzanie  i  elektroniczne  przesyłanie  sprawozdań

do GUS,
d) terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań Ośrodka,
e) naliczanie  wypłat  pracownikom  Ośrodka  i  innym  wykonującym

prace na rzecz Ośrodka,
f) prowadzenie  obsługi  finansowej  Zakładowego  Funduszu

Świadczeń Socjalnych,
g) opracowywanie okresowych analiz i informacji dotyczących stanu

środków finansowych Ośrodka,
h) kontrola  prawidłowości  i  terminowości  rozliczeń  finansowych  za

usługi i dostawy,
i) sprawdzanie i przygotowywanie wszystkich dowodów księgowych

wraz z ich dekretacją,
j) współpraca z bankiem w zakresie obsługi Ośrodka,
k) pełnienie zastępstwa Głównego Księgowego oraz kasjera pod ich

nieobecność,
l) wykonywanie  innych  czynności  zleconych  przez  Kierownika

Ośrodka.

5. Kasjer.
Podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu. Jest odpowiedzialny za
terminowe  i  rzetelne  sporządzanie  dokumentów  kasowych  zgodnie  z
obowiązującą  instrukcją  kasową,  za  przestrzeganie  wysokości



ustalonego  przez  Kierownika  pogotowia  kasowego,  za  prawidłowe
zabezpieczenie gotówki w kasie oraz dokumentów, za prawidłowy obieg
dokumentów  zgodnie  z  instrukcją  obiegu  i  kontroli  dokumentów,  za
szkodę wyrządzoną pracodawcy na skutek zaniedbań lub nie wykonania
obowiązujących przepisów, lub powierzonych obowiązków. 
Do obowiązków Kasjera w szczególności należy:

a) pobieranie i odprowadzanie gotówki do banku,
b) sporządzanie obrotów wpłat i wypłat,
c) sporządzanie raportu kasowego,
d) dokonywanie  wypłat  wynagrodzeń  pracowniczych  i  innych

płatności,
e) dokonywanie  wypłat  zasiłków  podopiecznym  na  podstawie

sporządzonych  list  przez  upoważnionych  pracowników  oraz
przedłożonych decyzji indywidualnych,

f) dokonywanie  wypłat  wg  zaakceptowanych  przez  Kierownika
Ośrodka i Głównego Księgowego rachunków kontrahentów,

g) rozliczanie pracowników z pobranych zaliczek,
h) zakup  materiałów  biurowych  oraz  prowadzenie  magazynu

materiałów biurowych
i) wykonywanie  innych  czynności  zleconych  przez  Kierownika

Ośrodka. 

6. Pracownik Socjalny.
Podlega bezpośrednio Kierownikowi. Jest odpowiedzialny za prawidłowe
i  terminowe  przygotowywanie  dokumentów oraz  za  prawidłowy obieg
dokumentów  dotyczących  świadczeń,  zgodnie  z  instrukcją,  obiegu  i
kontroli  dokumentów,  za  szkodę  wyrządzoną  pracodawcy  na  skutek
zaniedbań  lub  niewykonania  obowiązujących  przepisów  lub
powierzonych obowiązków. 
Do obowiązków Pracownika Socjalnego w szczególności należy:

a) praca  socjalna  na  rzecz  osób  potrzebujących,  zamieszkujących
rejon obsługiwany przez pracownika socjalnego, w tym z osobami i
rodzinami dotkniętymi przemocą domową,

b) dokonywanie  analizy  i  oceny  zjawisk,  które  powodują
zapotrzebowanie  na  świadczenia  z  pomocy  społecznej  oraz
kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

c) przeprowadzanie  wywiadów  środowiskowych  i  rodzinnych
własnych i na zlecenie innych instytucji,

d) prowadzenie  teczek  rzeczowych  świadczeniobiorców
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

e) zawieranie  kontraktów  socjalnych  ze  świadczeniobiorcami
korzystających  ze  świadczeń  pomocy  społecznej,  bieżące



monitorowanie  realizacji  tych  kontraktów  oraz  egzekwowanie
zawartych ustaleń 

f) udzielanie  informacji,  wskazówek  i  pomocy  w  zakresie
rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy
będą  zdolne  samodzielnie  rozwiązywać  problemy  będące
przyczyną  trudnej  sytuacji  życiowej,  skuteczne  posługiwanie  się
przepisami prawa w realizacji tych zadań,

g) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
h) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej

poradnictwa  dotyczącego  możliwości  rozwiązania  problemów  i
udzielenia  pomocy  przez  właściwe  instytucje  państwowe,
samorządowe  i  organizacje  pozarządowe  oraz  wspieranie  w
uzyskaniu pomocy,

i) pobudzanie  społecznej  aktywności  i  inspirowanie  działań
samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

j) współpraca i współdziałanie z instytucjami i innymi specjalistami w
celu  przeciwdziałania  i  ograniczania  patologii  i  skutków
negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.

k) inicjowanie  nowych  form  pomocy  osobom i  rodzinom,  mającym
trudna  sytuację  życiową  oraz  inspirowanie  powołania  instytucji
świadczących  usługi  służące  poprawie  sytuacji  takich  osób  i
środowisk,

l) współuczestniczenie  w  inspirowaniu,  opracowywaniu,  wdrożeniu
oraz  rozwijaniu  regionalnych  i  lokalnych  programów  pomocy
społecznej, ukierunkowanych na podniesienie jakości życia, 

m)kierowanie  się  zasadą  dobra  osób  i  rodzin,  którym  służy,
poszanowania  ich  godności  i  prawa  tych  osób  do
samostanowienia,

n) prowadzenie  spraw  związanych  z  realizacją  ustawy  o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

o) prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o wspieraniu
rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej,  w  tym  współpraca  z
asystentem rodziny

p) wykonywanie  innych  czynności  zleconych  przez  Kierownika
Ośrodka. 

7.  Asystent rodziny
Podlega  bezpośrednio  Kierownikowi.  Jest  odpowiedzialny  za  szkodę
wyrządzoną  pracodawcy  na  skutek  zaniedbań  lub  niewykonania
obowiązujących przepisów lub powierzonych obowiązków. 
Do obowiązków Asystenta Rodziny w szczególności należy:



wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka. 

8.  Inspektor w sekcji świadczeń
Podlega bezpośrednio Kierownikowi. Jest odpowiedzialny za terminowe i
rzetelne  sporządzanie  dokumentacji.  Jest  odpowiedzialny  za  szkodę
wyrządzoną  pracodawcy  na  skutek  zaniedbań  lub  niewykonania
obowiązujących przepisów lub powierzonych obowiązków.
Do obowiązków Inspektora w sekcji świadczeń w szczególności należy:

a) Nadzór  nad  działalnością  całokształtu  zadań  prowadzonych  w
sekcji świadczeń.

b) Planowanie,  ocena  realizacji  zadań  oraz  weryfikacja  potrzeb  w
zakresie  świadczeń  pomocy  społecznej  w/g  obowiązujących
przepisów.

c) Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań w zakresie świadczeń
pomocy społecznej w wersjach aktualnie obowiązujących.

d) Kontrolowanie  pod  względem  merytorycznym  i  rachunkowym
wpływających do sekcji dokumentów po wydaniu decyzji.

e) Przekazanie  do  podpisu  Kierownikowi  lub  upoważnionej  osobie
wydanych decyzji.

f) Stała  współpraca  z  pracownikami  socjalnymi  odnośnie
przekazywania na bieżąco informacji o stanie budżetu i terminach
wypłat świadczeń.

g) Niezwłoczne  przekazywanie  informacji  dla  potrzeb  głównej
księgowej  oraz  bieżąca  współpraca  w  zakresie  planowania,
wydatkowania,  weryfikowania  i  sprawozdawczości  świadczeń
pomocy społecznej.

h) Podlega  bezpośrednio  głównemu  księgowemu.  Jest
odpowiedzialny  za  terminowe  i  rzetelne  sporządzanie
dokumentacji.

i) Prowadzenie  rejestru  spraw  związanych  z  realizacją  wszystkich
świadczeń pomocy społecznej.

j) Prowadzenie i  realizacja  Programu „Pomoc Państwa w zakresie
dożywiania”- współpraca w tym zakresie z wszystkimi placówkami
oświatowymi.

k) Kontrola  i  planowanie  wydatków  na  realizację  „Programu
dożywiania” na inne osoby niż dzieci w szkołach.

l) Odprowadzanie i realizacja składek na ubezpieczenie emerytalno-
rentowe i zdrowotne.

m)Sporządzanie  sprawozdań  z  realizacji  powierzonych  zadań  w
wersjach aktualnie obowiązujących.

n) Stała  współpraca  z  pracownikami  socjalnymi  w  zakresie
weryfikowania potrzeb i stanu budżetu za określone świadczenia.



o) Niezwłoczne  przekazywanie  wszelkich  informacji  dla  głównej
księgowej w zakresie prowadzonych spraw i weryfikacji potrzeb.

p) wykonywanie  innych  czynności  zleconych  przez  Kierownika
Ośrodka. 

9. Opiekunka.
Podlega  bezpośrednio  Zastępcy  Kierownika.  Jest  zobowiązana  do
czynności  pielęgnacyjnych,  gospodarczych  i  opiekuńczych  zgodnie  z
wiedzą  i  umiejętnościami  nabytymi  w  czasie  szkolenia  wg  programu
kursu dla opiekunek 
Do obowiązków Opiekunki w szczególności należy wykonywanie w domu
chorego następujących czynności:

a) pielęgnacyjnych  wynikających  ze  stanu  zdrowia  chorego  tj.
przesłanie  łóżka,  zmiana bielizny osobistej  i  pościelowej,  mycie,
kąpanie, czesanie, ubieranie chorego, układanie chorego w łóżku i
pomaganie  przy  zmianie  pozycji,  zapobieganie  powstawaniu
odleżyn i oparzeń, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
pielęgnacje  zlecone  przez  lekarza  po  uprzednim  instruktażu
udzielonym przez pielęgniarkę,

b) gospodarczych:  kupowanie  artykułów  spożywczych  i
przemysłowych  niezbędnych  do  egzystencji  podopiecznego,
zabezpieczenie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie posiłku
gorącego,  karmienie  chorego  o  ile  stan  zdrowia  wymaga  tej
czynności,  wyprowadzenie  chorego  na  spacery,  utrzymywanie
czystości  pomieszczenia  chorego,  dokonywanie  bieżących
porządków  w  używanej  przez  chorego  części  mieszkania,
utrzymywanie  w  czystości  naczyń  oraz  sprzętu  gospodarstwa
domowego służącego podopiecznemu, utrzymywanie w czystości
sprzętu  sanitarnego  i  urządzeń  sanitarnych,  pranie  bielizny
pościelowej chorego, palenie w piecu, przyniesienie węgla i wody,
załatwianie  innych  spraw  na  życzenie  chorego  (opłacanie
świadczeń)

c) opiekuńczych: organizowanie czasu chorego poprzez dostarczanie
książek,  prasy,  zachęcanie  do wykonywania  prac  ręcznych  typu
cerowanie, haftowanie, robienie na drutach, szydełkowanie co jest
ważne  przy  schorzeniach  reumatycznych,  zamawianie  wizyt
lekarskich w razie potrzeby.

d) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego lub
Kierownika Ośrodka.

10. Podinspektor ds. informatyki i transportu



Podlega  bezpośrednio  Kierownikowi.  Jest  odpowiedzialny  za  szkodę
wyrządzoną  pracodawcy  na  skutek  zaniedbań  lub  niewykonania
obowiązujących przepisów lub powierzonych obowiązków.
Do  obowiązków  podinspektora  ds.  informatyki  i  transportu  w
szczególności należy:

a) nadzorowanie  prawidłowości  eksploatacji  oraz  administrowanie
systemami informatycznymi Ośrodka

b) wnioskowanie  do  Kierownika  w  zakresie  zakupu  sprzętu
komputerowego i oprogramowania

c) nadzorowanie  prawidłowości  eksploatacji  i  konserwacji  sprzętu
informatycznego

d) wykonywanie czynności administratora bezpieczeństwa informacji
e) wdrażanie systemów informatycznych do realizacji zadań Ośrodka
f) bieżące  aktualizowanie  programów  i  nośników  w  zakresie

niezbędnym do wykonywania zadań Ośrodka
g) sporządzanie i przesył sprawozdań w obowiązujących aplikacjach,
h) generowanie zbioru centralnego,
i) sporządzanie sprawozdań GUS,
j) archiwizacja danych w programie POMOST
k) obsługa poczty elektronicznej, e-platformy, administrowanie strony

internetowej Ośrodka,
l) przestrzeganie terminów przeglądów technicznych pojazdu
m)utrzymanie pojazdu w stałej gotowości technicznej, 
n) utrzymanie porządku i czystości w pojeździe i garażu, 
o) ekonomiczne wykorzystanie paliwa 
p) rzetelne i prawidłowe wypełnianie kart drogowych
q) meldowanie o wszelkich kolizjach drogowych,
r) przestrzeganie kodeksu drogowego
s) wykonywanie  innych  czynności  zleconych  przez  Kierownika

Ośrodka

11. Pracownik Gospodarczy.
Podlega bezpośrednio Zastępcy Kierownika. 
Do obowiązków Pracownika Gospodarczego w szczególności należy:

a) utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych,
b) wykonywanie innych poleceń przełożonego i czynności zleconych

przez Kierownika Ośrodka

12. Kierownik Świetlicy Środowiskowej:
Pracownik podlega bezpośrednio Kierownikowi.



Do obowiązków Kierownika  Świetlicy  Środowiskowej  w  szczególności
należy:
- kierowanie działalnością świetlicy i odpowiadanie za realizację zadań,
-sprawowanie nadzoru organizacyjnego, merytorycznego i finansowego
nad stanowiskami pracy świetlicy,
-współpraca  z  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej,  szkołami  i  innymi
instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
-opracowanie  rocznego  plan  pracy  edukacyjno-  wychowawczej,
preliminarza budżetowego, sprawozdania roczne z działalności świetlicy,
-organizowanie  pracy  dydaktyczno-  wychowawczej,  zajęć
socjoterapeutycznych,  korekcyjnych,  pomoc  w  nauce,  rozwój
zainteresowań, uzdolnień, umiejętności,
- wykonywanie innych czynności zleconych Kierownika Ośrodka.

13. Wychowawca Świetlicy Środowiskowej:
Pracownik podlega bezpośrednio Kierownikowi Świetlicy Środowiskowej.
Do obowiązków Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej w szczególności
należy:

 sprawowanie  opieki  nad  grupą  dzieci  w  placówce  wsparcia
dziennego -  odpowiada za ich bezpieczeństwo,  wygląd,  higienę,
zdrowie i wychowanie,

 współpracowanie  z  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej,  szkołami  i
innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 opracowanie  rocznego  plan  pracy  edukacyjno-  wychowawczej,
preliminarza  budżetowego,  sprawozdanie  roczne  z  działalności
świetlicy,

 organizowanie  pracy  dydaktyczno-  wychowawczej,  zajęć
socjoterapeutycznych,  korekcyjnych,  pomoc  w  nauce,  rozwój
zainteresowań, uzdolnień, umiejętności

 wykonywanie  innych  czynności  zleconych  przez  kierownika
świetlicy lub Kierownika Ośrodka.

14. Koordynator Klubu Integracji Społecznej
Pracownik podlega bezpośrednio Kierownikowi.
Do  obowiązków  Koordynatora  Klubu  Integracji  Społecznej  w
szczególności należy:
- organizowanie spotkań z pracodawcami,
-  współpraca  z  PEFRON,  Urzędem Pracy,  pracownikami  socjalnymi  i
innymi organizacjami,
-wsparcie dla osób uzależnionych w kontynuowaniu leczenia uzależnień,
- przygotowanie dokumentacji związanej ze skierowaniem do właściwych
zakładów lecznictwa, opieki zdrowotnej,
-organizowanie dla tych grup osób możliwości spędzania wolnego czasu,



-organizowanie  kursów,  szkoleń  i  zajęć  z  autoprezentacji  wobec
przyszłych pracodawców, przygotowania oferty podjęcia pracy,
-organizowanie  kursów  przygotowania  zawodowego  w  zakresie
podstawowym,  przy  współpracy  z  Urzędami  Pracy,  które  posiadają
informację o potrzebach rynku pracy,
-przygotowanie  szkolenia  z  zakresu  podstaw  prawa  pracy,  zasad
tworzenia własnych firm, spółdzielni socjalnych,
-udzielanie  pomocy  oraz  porad  z  zakresu  kierowania  pism
administracyjnych,  wniosków  do  urzędów  administracyjnych,  urzędów
pracy i innych instytucji,
-porady  z  zakresu  możliwości  skorzystania  z  rozwiązań  ustawowych,
zwłaszcza  w  zakresie  ustawy  o  zatrudnieniu  socjalnym,  ustawy  o
promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy,  świadczeń  pomocy
społecznej, świadczeń rodzinnych itp.
- pomoc przy rozwiązywaniu spraw mieszkaniowych i socjalnych,
-organizowanie  robót  publicznych  według  zasad  ujętych  w  ustawie  o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
-przygotowywanie  uczestników  zajęć  KIS  do  podjęcia  zatrudnienia
wspieranego (wg. art. 16 ustawy o zatrudnieniu socjalnym).

15. Referent administracyjny ds. BHP
Pracownik podlega bezpośrednio Kierownikowi.
Do obowiązków Referenta ds. BHP w szczególności należy:
-dokonywanie analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie,
-przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych,
-ustalenie ryzyka zawodowego i charakterystyka stanowiska pracy,
-sporządzanie  sprawozdań  z  wypadków  przy  pracy  i  chorób
zawodowych,
-udział  w  ustalaniu  okoliczności  i  przyczyn  wypadków  przy  pracy,
prowadzenie dokumentów w tym zakresie.


