
Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2019 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Grudusku z dnia 31 stycznia 2019 r. 
 
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
W GRUDUSKU 

 
 
 

 
ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

Regulamin Organizacyjny zwany dalej „ Regulaminem”, określa organizację 
wewnętrzną i zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Grudusku oraz podstawowe zadania realizowane przez Ośrodek. 
 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1.Wójcie – oznacza to Wójta Gminy Grudusk 
2. Ośrodku – oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku 

3. Kierowniku Ośrodka – oznacza to Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Grudusku 

4. Główny Księgowy – oznacza to Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej 
5. Komórce organizacyjnej – oznacza to wyodrębnione w strukturze Ośrodka działy, 
składające się z wieloosobowych stanowisk pracy lub jednoosobowe i wieloosobowe 

stanowiska pracy o wydzielonych zadaniach merytorycznych 
6. Radzie Gminy – oznacza to Radę Gminy Grudusku 
7. Statucie – oznacza to Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku 

 

§ 3 

Ośrodek działa w szczególności na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446); 

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 

930 z późn. zm.); 

3. Innych ustaw, a w szczególności: 

1) Uchwały Nr IX/46/90 Gminnej Rady Narodowej w Grudusku z dnia 27 kwietnia 1990 

r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku; 



2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 

885 z późn. zm.); 

3) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 

2016 r. poz 902); 

4) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047); 

5) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. 

poz. 114 z późn. zm.); 

6) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.); 

7) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.); 

8) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.); 

9) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 

2016 r. poz. 546 z późn. zm.); 

10) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 224); 

11) Ustawy z dnia 14 czerwca 1990 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.); 

12) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.); 

13) Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. poz. 963); 

14) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. 

z 2015 r. poz. 1390); 

15) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575); 

16) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 

r. poz. 966 z późn. zm.); 

17) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 

1059 z późn. zm.); 

18) Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.); 



19) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. poz. 162); 

20) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 

785); 

21) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. poz. 195); 

22) Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1860); 

23) Statutu Gminy Grudusk; 

24) Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku; 

25) Niniejszego Regulaminu. 

 

. 

 

 

§ 4 

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Grudusk. 

2. Siedzibą Ośrodka  jest budynek będący własnością Urzędu Gminy w Grudusku: ul. 

Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk. 

 

§ 5 

1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone gminie dotyczące: 

1) pomocy społecznej, 

2) świadczeń rodzinnych, 

3) pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

4) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, 

5) przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy, 

6) wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

7) dodatków mieszkaniowych, 



8) zasiłków dla opiekunów, 

9) Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, 

10)  Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

11)  Wparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

12)  innych ustaw i aktów wykonawczych, 

13)  uchwał Rady Gminy w Grudusku i Zarządzeń Wójta Gminy Grudusk. 

 

ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA OŚRODKA 

 

§ 6 

Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą : 
1/ Kierownik Ośrodka 
2/ Główny księgowy 

3/ Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy jedno lub wieloosobowych . 

 

§ 7 

W skład Ośrodka wchodzą: 

1. Wieloosobowe stanowisko pracownika socjalnego 

2. Wieloosobowe stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, postępowania w sprawie dłużników alimentacyjnych, zasiłków dla 

opiekunów oraz Karty Dużej Rodziny. 

4. Wieloosobowe stanowisko opiekunki w Ośrodku Pomocy Społecznej 

5. Jednoosobowe stanowisko asystenta rodziny 

 

 

§ 8 

1. Do realizacji zadań wynikających z programów mogą być powołane doraźne lub 

stałe zespoły zadaniowe/projektowe (m.in. Zespół Projektowy, obsługa Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Grudusku) 



2. Zasady pracy zespołów regulują odrębne przepisy. 

 

§ 9 

Schemat struktury Organizacyjnej Ośrodka stanowi załącznik do Regulaminu. 

 

ROZDZIAŁ III 

ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA OŚRODKA 

 

§ 10 

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, 

służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności 

za powierzone wykonywanie zadań. 

 

§ 11 

1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik przy pomocy Głównego Księgowego. 

2. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje pracownik przez niego  

upoważniony. 

3. Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na 

podstawie obowiązującego prawa i zobowiązani są do jego przestrzegania. 

 

§ 12 

1. Pracowników Ośrodka obowiązuje Regulamin Pracy. 

2. Zadania dla poszczególnych stanowisk pracy określają odrębne zakresy czynności. 

 

 

§ 13 

1.Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi i przy wykonywaniu swoich 

obowiązków i zadań działają w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego 

przestrzegania. 

2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 



1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym, oraz 

udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Ośrodka, w którym 

pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania. 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, 

zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami 

6) zachowywanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim, 

7) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

3. Jeżeli pracownik Ośrodka jest przekonany, że polecenie przełożonego jest 

niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest zobowiązany o tym 

powiadomić Kierownika Ośrodka 

4. Pracownik Ośrodka odmawia wykonania polecenia, jeżeli jest przekonany, że 

prowadziłoby to do popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub groziłoby 

niepowetowanymi stratami, o czym niezwłocznie powiadamia Kierownika Ośrodka. 

5. Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do wzajemnego współdziałania w realizacji 

zadań Ośrodka. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 
 

§ 14 
 

1. Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności: 

1) kierowanie Ośrodkiem i zapewnienie sprawnego jego funkcjonowania, 

2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz, 

3) Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Ośrodka, 

4) zarządzanie majątkiem Ośrodka, 

5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy oraz BHP, 

6) udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych oraz na skargi i wnioski, 

7) przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod 

obrady Rady Gminy i na zlecenie Wójta Gminy, 

8) nadzorowanie prawidłowości i terminowości wykonywanych zadań Ośrodka, 

9) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym 

pracowników, 

10)  opracowywanie programów działania Ośrodka oraz opracowywanie analiz i   

sprawozdań z ich realizacji, 

11)  wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 

działania Ośrodka w ramach udzielonego upoważnienia przez Wójta Gminy, 

12)  opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących działalności Ośrodka, 

13)  zapewnianie prawidłowego wykonywania usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z potrzebami mieszkańców, 



14)  wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne, 

15)  składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka 

oraz przedstawianie potrzeb z tym zakresie, 

16)  przyjmowanie klientów Ośrodka w sprawach skarg i wniosków. 

17)  nadzór nad pozyskiwaniem środków finansowych z programów pomocowych 

UE i innych programów, 

18)  prowadzenie spraw pracowniczych, dokumentacji osobowej pracowników, 

dokumentacji dot. czasu pracy. 

 

 

§ 15 

Do zadań Głównego księgowego Ośrodka należy: 

1) prowadzenie rachunkowości Ośrodka, 

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i 

finansowych z planem finansowym, 

4) opracowywanie rocznych planów finansowych i dokonywanie niezbędnych 

korekt w budżecie Ośrodka, 

5) opracowywanie wewnętrznych przepisów dostosowanych do obowiązujących 

przepisów prawnych z zakresu: 

a) dokumentacji finansowo – księgowej, 

b) planu kont finansowych 

c) stosowanych druków i dokumentów księgowych 

6) sporządzanie sprawozdań finansowych, analiz i bilansów, 

7) prawidłowa realizacja planu budżetowego poprzez racjonalne gospodarowanie 

przydzielonymi środkami finansowymi z uwzględnieniem celowości, 

oszczędności, gospodarności i dyscypliny budżetowej, 

8) prowadzenie bieżącej ewidencji finansowej wg zasad rachunkowości (w sposób 

prawidłowy zapewniający rzetelne, bezbłędne, sprawdzalne i bieżące 

przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Ośrodka w urządzeniach 

księgowych syntetycznych, analitycznych, na kontach prowadzonych w 

Zakładowym Planie kont) 

9) prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych w 

używaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

10)  rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego i wyposażenia, 

11)  prowadzenie likwidatury wg protokołów kasacji, 

12)  dokonywanie przelewów środków finansowych na podstawie dokumentów 

źródłowych, 

13)  bieżąca analiza wykorzystywania środków będących w dyspozycji Ośrodka, 

14)  naliczanie wynagrodzeń pracownikom i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń 

pracowników, 

15)  rozliczenia z tytułu podatków i składek ZUS, 



16)  współpraca z właściwym terenowo oddziałem ZUS i sporządzanie 

wymaganych dokumentów ubezpieczeniowych, 

17)  naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

dla osób kwalifikujących się do tej formy pomocy, zgłaszanie ich do 

ubezpieczenia emerytalno rentowego i zdrowotnego i wyrejestrowywanie ich z 

tych ubezpieczeń, 

18)  rozliczanie projektów systemowych współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej 

19)  prowadzenie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów 

szczególnych dla tego stanowiska pracy. 

20)  kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie 

zobowiązań pieniężnych – poświadczenie podpisem, że zobowiązanie posiada 

pokrycie finansowe i mieści się w planie finansowym. 

21)  pozostałe zadania Głównego Księgowego regulują odpowiednie ustawy oraz 

zakres obowiązków pracownika. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

ZADANIA WSPÓLNE 

 

§ 16 

Stanowiska pracy – każde w zakresie ustalonym w niniejszym Regulaminie podejmują 

działania i prowadzą sprawy związane w realizacją zadań Ośrodka a w szczególności: 

1) inicjują i podejmują przedsięwzięcia organizacyjne w zakresie zapewnienia 

właściwej i terminowej realizacji zadań wynikających z ustaw i innych przepisów 

szczegółowych, 

2) prowadzą postępowania administracyjne i przygotowują projekty rozstrzygnięć 

w indywidualnych sprawach z zakresu swojego działania, 

3) opracowują propozycje do programów działania Ośrodka, 

4) przygotowują i realizują projekty systemowe współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej, 

5) wykonują inne zadania zlecone przez Kierownika. 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZADANIA WIELOOSOBOWYCH I JEDNOOSOBOWYCH STANOWISK PRACY 

 

§ 17 

 

Do zadań wieloosobowego stanowiska pracownika socjalnego należy: 

1) praca socjalna, 



2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na 

świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych 

świadczeń, 

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy z zakresu 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, 

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa 

dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez 

właściwe instytucje państwowe i samorządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu 

pomocy, 

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 

6) pobudzanie społecznej aktywności i inicjowanie działań samopomocowych w 

zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk 

społecznych, 

7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i 

ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społeczny, łagodzenie 

skutków ubóstwa, 

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację 

życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące 

poprawie sytuacji takich osób i rodzin, 

9) współuczestnictwo w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu 

lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podnoszenie 

jakości życia mieszkańców gminy, w tym Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka, 

10)  organizowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 

opiekuńczych, współpraca z lekarzem rodzinnym oraz innymi instytucjami i 

organizacjami społecznymi, 

11)  przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących przyznania 

bądź odmowy przyznania świadczeń realizowanych przez dział, 

12)  obsługa programu komputerowego POMOST oraz aplikacji statystycznej CAS 

13)  udzielanie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej które polega na: 

a) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w 

rodzinie, 

b) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, 

c) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, 

d) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania 

rodziny, 

e) pomocy w integracji rodziny, 

f) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

g) dążeniu do reintegracji rodziny. 



14)  wydawanie decyzji w sprawie stwierdzenia prawa do korzystania ze świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach 

określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, 

15)  współuczestniczenie w realizacji programów unijnych, 

16)  prowadzenie rejestrów i korespondencji w zakresie realizowanych zadań, 

17)  prowadzenie ewidencji odwołań i przekazywanie akt w tej sprawie do organów 

odwoławczych, 

18)  współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, 

19)  wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych dla tego 

stanowiska pracy. 

 

Pracownicy socjalni wykonują swoje zadania na terenie Gminy Grudusk. Przy 

wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany: 

1) kierować się zasadami etyki zawodowej, 

2) kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich 

godności i prawa tych osób do samostanowienia, 

3) przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę 

lub grupę, 

4) udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im 

świadczeniach i dostępnych formach pomocy, 

5) zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, 

także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub 

rodziny, 

6) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i 

samokształcenie. 

 

 

§ 18 

 

1. Do zadań wieloosobowego stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników 

alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, 

wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz Karty Dużej Rodziny należy w 

szczególności: 

1) udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach, 

2) sporządzanie bilansu potrzeb na świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu 

alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 

3) gromadzenie i kompletowanie wniosków o ustalenie prawa do wypłaty 

świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń 

wychowawczych, 

4) prowadzenie postępowania wynikającego z przepisów prawa w sprawie 

świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń 

wychowawczych, 



5) sporządzanie sprawozdań z zakresu wypłaty świadczeń, 

6) przygotowywanie decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania 

świadczeń, 

7) sporządzanie listy wypłat świadczeń, 

8) prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących nienależnie pobranych 
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń 
wychowawczych, 

9) stała współpraca z Głównym Księgowym Ośrodka w zakresie realizowanych 
zadań, 

10)  wydawanie zaświadczeń na wniosek osoby zainteresowanej, 
11)  prowadzenie rejestrów i korespondencji w sprawach świadczeń rodzinnych, 

świadczeń funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych, świadczeń 
wychowawczych, 

12)  prowadzenie ewidencji odwołań i przekazywanie akt w tej sprawie do organów 
odwoławczych, 

13)  współpraca z komornikami, organami ścigania, sądami, urzędami oraz innymi 
instytucjami, 

14)  przekazywanie danych do Krajowego Rejestru Dłużników, 

15)  obsługa programów komputerowych: SIGNITY – ŚWIADCZENIA RODZINNE, 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE oraz 

centralnej aplikacji statystycznej CAS 

16)  prowadzenie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów 

szczególnych dla tego stanowiska pracy, 

17)  prowadzenie postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów: 

a) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, 

b) przygotowywanie decyzji, 

c) sporządzanie list wypłat zasiłków, 

d) sporządzanie bilansu potrzeb na zasiłki, 

e) prowadzenie postępowania dotyczącego objęcia ubezpieczeniem 

zdrowotnym i społecznym osób pobierających zasiłek dla opiekuna, 

18)  prowadzenie postępowania w sprawach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny: 

a) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie Ogólnopolskiej Karty 

Dużej Rodziny/przyznanie duplikatu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 

b) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie odmowy przyznania karty 

c) wprowadzanie danych do systemu komputerowego 

19)  prowadzenie postępowania w sprawach wynikających z ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

a) Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia 

z tytułu urodzenia dziecka, kompletowanie dokumentacji wymaganej do 

przyznania bądź odmowy przyznania świadczenia, 

b) Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących jednorazowego 

świadczenia zgodnie z przepisami KPA i przepisami wykonawczymi do 

ustawy 

c) Terminowe rozpatrywanie złożonych wniosków, przygotowywanie i 

sporządzanie decyzji dotyczących świadczenia, 



d) Planowanie budżetu w zakresie jednorazowego świadczenia, 

e) Sporządzanie list wypłat jednorazowego świadczenia, 

f) Prowadzenie spraw dotyczących nienależnie pobranego świadczenia, 

g) Terminowe przesyłanie odwołań z pełną dokumentacją do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego od decyzji, 

h) Rzetelne i terminowe sporządzenie sprawozdań i analiz, 

i) Wystawianie zaświadczeń odnośnie udzielonego świadczenia. 

20)  dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych, 

21)  sporządzanie sprawozdań, 

22)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika. 

 

§ 19 

 

1. Do zadań Asystenta Rodziny należy w szczególności: 

1) sporządzanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami 

rodziny i przy wsparciu pracownika socjalnego oraz prowadzenie dokumentacji 

dotyczącej pracy z rodziną, 

2) opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej 

pieczy zastępczej planu pracy z rodziną skoordynowanego z planem pomocy 

dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, 

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, zawodowej i 

społecznej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia 

gospodarstwa domowego i w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

4) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 

5) sporządzanie opinii o rodzinie na wniosek sądu, 

6) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, jednostkami administracji 

rządowej, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i osobami 

działającymi na rzecz dziecka i rodziny, 

7) sporządzanie sprawozdań, 

8) dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych, 

9) inne prace zlecone przez Kierownika związane z działalnością Ośrodka. 

 

 

 

§ 20 

 

1. Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy opiekunki należy w szczególności: 

1) pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, 

2) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach, w których przebywa podopieczny, 

3) utrzymywanie w czystości osoby będącej pod opieką, 

4) zapewnianie kontaktu z lekarzem, pielęgniarką, 

5) realizacja recept i robienie zakupów, 

6) zabezpieczenie posiłków 

7) załatwianie spraw urzędowych, 



8) palenie w piecu, 

9) zapewnienie opieki higienicznej i pielęgnacyjnej, 

10)  w miarę możliwości zapewnianie kontaktu z otoczeniem. 

 

§ 21 

 

1. Do zadań pracownika administracyjnego w Klubie Senior+ należy, w 

szczególności: 

1) Opracowanie miesięcznego i rocznego planu imprez kulturalnych dla 

uczestników, 

2) Prowadzenie zajęć w oparciu o sporządzany plan pracy, 

3) Prowadzenie rozmów z osobami starszymi, 

4) Diagnoza potrzeb i problemów uczestników zajęć, 

5) Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, 

6) Realizacja rocznego planu pracy w Klubie Senior +, 

7) Inspirowanie, wdrażanie i koordynacja zajęć o charakterze metodycznym i 

edukacyjnym oraz prowadzenie dokumentacji z funkcjonowaniem Klubu Senior 

+, 

8)  Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób 

starszych, 

9)  Współpraca z instytucjami i placówkami upowszechniania kultury oraz 

środkami masowego przekazu, 

10)  Kształtowanie właściwych postaw i zachowań społecznych uczestników Klubu, 

11)  Koordynowanie realizacji zadań Klubu Senior +, 

12)  Wykonywanie innych czynności związanych ze stanowiskiem pracy, jeżeli nie 

są one sprzeczne z Kodeksem pracy i przepisami szczególnymi, 

13)   Utrzymanie bieżącej czystości w pomieszczeniach Klubu Senior +, 

14)  Utrzymanie czystości terenu wokół Klubu, 

15)  Współpraca z personelem zatrudnionym w Klubie, 

16)  Pomoc w zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie spacerów, przejść do innych 

instytucji, 

17)  Dokładne sprawdzanie przed zamknięciem stanu bezpieczeństwa Klubu 

Senior + (okna, drzwi, oświetlenie, sprzęt elektryczny itp.), 

18)  Wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

 

§ 22 

 

1. Do zadań animatora kultury w Klubie Senior+ należy, w szczególności: 

1) Aranżowanie imprez, uroczystości okazjonalnych, 

2) Rozbudzenie zainteresowań, 

3) Prowadzenie rozmów z osobami starszymi, 

4) Podtrzymanie nabytych umiejętności i zainteresowań uczestników i 

inspirowanie ich do zdobywania nowych, 



5)  Pomoc w estetycznym wystroju i wyglądzie Klubu podczas spotkań 

okazjonalnych, 

6)  Współpraca z dziećmi i młodzieżą oraz ich opiekunami przy organizowaniu 

spotkań integracyjnych z uczestnikami Klubu, 

7)  Prowadzenie kroniki Klubu Senior +. 

 

 

§ 23 

 

1.Do zadań fizjoterapeuty w Klubie Senior+ należy, w szczególności: 

1) Prowadzenie indywidualnej rehabilitacji ruchowej zgodnie z zaleceniami 

lekarza, 

2) Prowadzenie zajęć ruchowo-sportowych, 

3) Obserwacja stanu zdrowia uczestników Klubu Senior+, 

4) Aktywizacje ruchowe uczestników Klubu, 

5) Dokumentowanie podejmowanych działań w ramach prowadzonych działań, 

6) Wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

 

 

§ 24 

 

1.Do zadań pielęgniarki w Klubie Senior+ należy, w szczególności: 

1) Sprawowanie opieki nad osobami w Klubie Senior+, 

2) Monitorowanie przyjmowania leków doustnych przez uczestników Klubu, 

3) Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, 

4) Zajęcia dotyczące higieny osobistej, 

5) Działania na rzecz edukacji i profilaktyki zdrowotnej, 

6) Obsługa sprzętu medycznego, np. glukometr, ciśnieniomierz, 

7) Wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

§ 25 

 

1.Do zadań psychologa w Klubie Senior+ należy, w szczególności: 

1) Poszerzenie i pogłębienie świadomości własnych atutów i ograniczeń, 

2) Decyzje, powinności, konieczności, na co mamy wpływ, a co od nas nie jest 

zależne, 

3) Moje miejsce w rodzinie i rola w środowisku sąsiedzkim, 

4) Wsparcie w problemach emocjonalnych, 

5) Umiejętności związane z uwalnianiem napięć i relaks. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 



ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ, ORGANIZACJA 

PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW 

 

 

§ 26 

 

System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną 

1. Kontrolę zewnętrzną w stosunku do ośrodka wykonują instytucje i organy prawnie 

do tego umocowane. 

2. Kontrolę wewnętrzną bieżącą w stosunku do wszystkich stanowisk pracy, sprawuje 

Kierownik ośrodka. 

3. Kontrola wewnętrzna ma na celu: 

1) zapewnienie bieżącej i pełnej informacji służącej kierownikowi do oceny pracy 

Ośrodka, 

2) badanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, 

3) ocenę aktywności i sprawności działania poszczególnych stanowisk pracy, 

4) badanie prawidłowości załatwiania skarg i obsługi interesantów (w tym 

terminów załatwiania spraw), 

5) badanie prawidłowości obiegu dokumentów, 

6) zapewnienie przestrzegania dyscypliny pracy , 

7) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, 

8) sprawdzanie wykonania wniosków pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli 

własnej oraz organów kontroli zewnętrznej, 

 

 

 

 

§ 27 

 

1. Skargi i wnioski  wpływające do ośrodka rozpatruje  i  załatwia Kierownik   ośrodka, a 

w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik. 

2.   W sprawach skarg i wniosków  kierownik przyjmuje petentów w godzinach pracy 

Ośrodka. 

3.   Skargi i wnioski wniesione do Ośrodka podlegają zarejestrowaniu w Rejestrze skarg  i 

wniosków znajdującym się u Kierownika Ośrodka. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁVIII 



ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI 

 

§ 28 

 

1. Kierownik podpisuje osobiście zarządzenia, decyzje, umowy, porozumienia, pisma, 

rozstrzygnięcia zastrzeżone do jego aprobaty w regulaminie, a w szczególności: 

1) zarządzenia, ogłoszenia, obwieszczenia wynikające z bieżącej działalności 

Ośrodka, 

2) odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, 

3) materiały kierowane pod obrady Rady Gminy, 

4) decyzje w sprawach kadrowych pracowników Ośrodka, 

5) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej – 

zgodnie z upoważnieniami udzielonymi przez Wójta Gminy, 

6) czeki gotówkowe i przelewy bankowe 

7) zaświadczenia wydawane przez Ośrodek, 

8) sprawozdania 

9) pisma zastrzeżone do podpisu Kierownika odrębnymi przepisami, 

2. Czynności o charakterze przygotowawczym techniczno-kancelaryjne i inne 

dokumenty nie stanowiące rozstrzygnięcia sprawy podpisują pracownicy stosownie do 

podziału czynności, 

3. W czasie nieobecności kierownika decyzje w zakresie świadczeń przyznawanych 

przez ośrodek  wydaje i podpisuje pracownik Ośrodka upoważniony przez Wójta 

Gminy Grudusk, na wniosek Kierownika Ośrodka, 

4. Pisma niezastrzeżone do podpisu Kierownika Ośrodka podpisują pracownicy 

zgodnie z udzielonym upoważnieniem w zakresie czynności, 

5. Główna księgowa upoważniona jest do podpisywania pism z zakresu jej działania 

oraz czeków gotówkowych i przelewów bankowych, 

 

 

 
 
 

ROZDZIAŁ IX 
ZAŁATWIANIE INTERESANTÓW 

 
§ 29 

 

1. Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy Ośrodka przez 

Kierownika i pozostałych pracowników, 

2. Zgłaszających się interesantów należy przyjmować bez zbędnej zwłoki, informując 

ich uprzejmie i wyczerpująco, 

3. Zakres udzielanych informacji nie może naruszać przepisów o zachowaniu 

tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych, 



4. Jeżeli załatwienie sprawy lub udzielenie informacji nie należy do kompetencji 

pracownika, powinien on o tym poinformować interesanta i skierować go do właściwej 

osoby 

5. Interesantom zgłaszającym się telefonicznie powinna być udzielona informacja, 

jeżeli w sposób nie budzący wątpliwości wiadomo, że jest stroną w postępowaniu, 

6. Pracownik prowadzący sprawę powinien działać wnikliwie i szybko, posługując się 

możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. 

 

 

 

ROZDZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 30 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących 

funkcjonowania Ośrodka mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym ustawy, 

o których mowa w Statucie Ośrodka. 

2. Obieg, rejestracja, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się na 

podstawie instrukcji kancelaryjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Grudusku, ustalonej odrębnymi przepisami. 

 

 

§ 31 

 

Każdy pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem organizacyjnym 

Ośrodka. 

 

§ 32 

 

Zmiany Regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego nadania. 

 

 

 


