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                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 1 

 

Regulamin 
organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

§1. 

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku jest jednostką organizacyjną gminy powołaną przez 

Radę Miasta. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne wynikające z ustawy  

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j Dz. U. z 2016 poz. 930 z późn.zm.); 

       wypłaca zasiłki i świadczenia rodzinne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28    

       listopada 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r poz. 1518 z późn.zm.); dodatki mieszkaniowe na podstawie ustawy  

       o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (t. j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 966 z późn.zm.);  

       z 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.); ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

       i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.);  ustawy z dnia 29 lipca  

       2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.224  z późn. zm.); ustawy z dnia  

       19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 546, z późn. zm.);  

       ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2016r., 

       poz. 963 z późn. zm.); ustawy z dnia 7 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń  

       Społecznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 887, z późn. zm.); ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

       o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. z 2016 r., poz. 1817, późn. zm.); ustawy z dnia  

       13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1828, z późn. zm.); 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.); ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  

      finansowanych  ze środków publicznych ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, późn. zm.); ustawy z dnia 29 

      lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm. ); 

      ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

      poz. 575 z późn. zm.): ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

      (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.). ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U.   

       z 2012 r. poz. 1059 z  późn. zm.); ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( t.j. Dz. U.  

       z 2016 r. poz. 785 z późn. zm.); ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin   

      „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.) 

 

2. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia kpa, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

3. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miasto Przeworsk. 

 

II. WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO OŚRODKA  

       POMOCY SPOŁECZNEJ. 

 

W skład MOPS wchodzą następujące stanowiska pracy: 

 

1. DYREKTOR 

2.   GŁÓWNY KSIĘGOWY  
3.   STARSZY INSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH 
4.   STARSZY INSPEKTOR DS. OPIEKI NAD CHORYM W DOMU  
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5.   STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY DS. PRZEMOCY W RODZINIE  

6. PRACOWNICY  SOCJALNI (terenowi – stanowisko wieloosobowe) 

7. OPIEKUNKI (terenowi – stanowisko wieloosobowe) 

8. PRACOWNICY DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, OSÓB UPRAWNIONYCH 

      DO ALIMENTÓW  ORAZ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH(stanowisko wieloosobowe) 

9. PRACOWNICY DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH (stanowisko wieloosobowe) 

10. STARSZY INSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNYCH 

11. KSIĘGOWI (stanowisko wieloosobowe) 

12. POMOC KUCHENNA – SPRZĄTACZKA 

13. ROBOTNIK GOSPODARCZY 

14. ARCHIWISTKA - SEKRETARKA 

15. STARSZY SPECJALISTA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH i ŚWIADCZEŃ  

      Z POMOCY SPOŁECZNEJ  

16. KONSERWATOR 

      18.  ASYSTENCI RODZINY  (stanowisko wieloosobowe) 

 

III. DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ. 

 

§ 2 

 

Pracą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku kieruje Dyrektor. 

 

§ 3 

 

Do zadań Dyrektora należy: 

1.  organizowanie pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

2.  kierowanie bieżącymi sprawami MOPS, 

3.  z upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych 

     sprawach z zakresu pomocy społecznej, zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz dodatków mieszkaniowych,   

4.  ustalanie zakresów czynności pracownikom MOPS, 

5.  opracowanie projektu i regulaminu MOPS (w przypadku zmian legislacyjnych i organizacyjnych dot.      

     ośrodków pomocy społecznej), 

6.  gospodarowanie posiadanymi środkami, 

7.  sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji sporządzanej przez pracowników MOPS, 

8.  kontrola pracy pracowników MOPS oraz organizowanie szkoleń pracowników, 

9.  czuwanie nad właściwym doborem kadry pracowniczej, 

10. nagradzanie i karanie pracowników MOPS, 

11. organizowanie i  nadzorowanie usług opiekuńczych, 

12. występowanie z odpowiednimi wnioskami w zakresie organizowania i realizacji zadań z dziedziny    

      pomocy społecznej do Burmistrza Miasta i Rady Miasta, 

13. sporządzanie planów Ośrodka i analiza ich wykonania, 

14. coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej      

      Radzie Miasta, 

15. zapewnianie współdziałania z organizacjami społecznymi, instytucjami, kościołem katolickim, innymi      

     kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami w celu realizacji zadań pomocy społecznej, 

16. rozpatrywanie wniosków, skarg i interwencji mieszkańców miasta dotyczących świadczeń pomocy   

     społecznej, zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz dodatków mieszkaniowych, 

17. zapewnienie przestrzegania w MOPS tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony danych osobowych, 

18. wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza i Radę Miasta 
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IV. ZAKRES DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK PRACY. 

 

                                                           GŁÓWNA KSIĘGOWA 

 

I.   Sprawuje merytoryczny nadzór nad całością gospodarki finansowej Ośrodka. 

II.  Jest bezpośrednim przełożonym pracowników księgowości. 

III. Głównej Księgowej  Dyrektor Ośrodka powierza w szczególności obowiązki     

      i odpowiedzialność w zakresie: 

1. prowadzenia rachunkowości jednostki, 

2. kontrola dowodów księgowych i ich dekretacja zgodnie z obowiązującym planem kont, 

3. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, 

4. pisanie i elektroniczne wysyłanie przelewów oraz pełna obsługa programu VideoTel., 

5. dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 

6. opracowywania szczegółowych projektów budżetu i sprawozdań finansowych - sporządzanie planów 

budżetowych, 

7. występowanie o dokonywanie niezbędnych zmian w planach finansowych do Burmistrza Miasta, 

8. czuwanie nad nie przekroczeniem wydatków w paragrafach oraz zapewnienie wypłacalności  

9. wobec kontrahentów, 

10. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących  

      operacji gospodarczych i finansowych, 

11. terminowe informowanie organu prowadzącego o brakach w budżecie, 

12. występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe, 

13. opracowywanie zakładowego planu kont zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami finansowymi  

i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi OPS, 

14. nadzór nad przestrzeganiem instrukcji finansowej, procedur kontroli dokumentów finansowych, 

15. nadzór nad terminową regulacją wszystkich zobowiązań OPS, 

16. analiza bieżąca wydatków i dochodów, 

17. sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych oraz bilansu rocznego, 

18. sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących rozliczeń ze świadczeń rodzinnych i pomocy 

społecznej, 

19. sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie środków trwałych, 

20. wnioskowanie o przeprowadzenie inwentaryzacji kasy, środków trwałych, pozostałych środków trwałych 

w używaniu pozostających na stanie MOPS, 

20. sporządzanie list na prace społecznie użyteczne,  

21. sporządzanie miesięcznego wniosku o refundację kwoty świadczeń pieniężnych dotyczących 

      prac społecznie- użytecznych,  

22. nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątku oraz sprawdzenie  

      rozliczeń   poinwentaryzacyjnych, 

23. przeprowadzanie kontroli wyrywkowych, co do prawidłowości sporządzania  raportów kasowych 

       i stanu gotówki w kasie, 

24. nadzór nad prowadzeniem ewidencji księgowej: zakupu, sprzedaży i usług, 

25. współdziałanie z innymi pracownikami OPS w celu realizacji zadań z pomocy społecznej,  

      ze świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i innych które tego wymagają, 

26. bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się oraz pracowników podległych z przepisami prawa  

      stosowanymi do rachunkowości i ustawy budżetowej i stosownych innych  ustaw w trakcie pracy, 

27. zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań przewidzianych do wykonywania  

      przez pracowników księgowości, 

28. prowadzenia zbiorowego ubezpieczenia pracowników MOPS w PZU. 
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PRACOWNICY KSIĘGOWOŚCI 

 
1. Głównym zadaniem  Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku  

    jest prowadzenie w jednostce księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

- sprawdzanie faktur z tytułu dostaw rzeczowych składników majątkowych i rozliczeń  

   pod względem formalnym i rachunkowym, 

- dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową,  

-  bieżące sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym, 

- księgowanie dowodów w systemie,  

- uzgadnianie miesięczne obrotów z dziennikiem, 

- drukowanie obrotów , dziennika , kart kontowych, 

- obsługa systemu informatycznego bankowego, 

- terminowe odprowadzanie dochodów ośrodka na konto bankowe Urzędu Miasta, 

- sporządzanie sprawozdań budżetowych, 

- dekretowanie dokumentów finansowo – księgowych do zapłaty wszelkich zobowiązań jednostki, 

- sprawdzanie dokumentów po względem formalno – rachunkowym, 

- przygotowywanie dokumentów księgowych do wprowadzania do systemu informatycznego, 

- sporządzanie polecenia księgowania płac i składek, 

- sporządzanie polecenia księgowania do list zasiłkowych, 

- dekretowanie wszelkich przelewów związanych z płacami, 

- analiza wynagrodzeń  z poszczególnymi składnikami oraz sporządzanie kwartalnej informacji  

   z wydatków wynagrodzenia do Urzędu Miasta, 

- przygotowywanie materiałów do planów jednostkowych dochodów i wydatków budżetowych  

  w zakresie wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 

- sporządzanie dokumentacji dotyczącej zaangażowania środków na wynagrodzenia, składki 

  na ubezpieczenie społeczne i pozostałe wydatki  zgodnie z zawartymi umowami, 

- prowadzenie pełnej obsługi finansowo – księgowej  ZFŚS, 

- księgowanie dowodów ZFŚS w systemie, 

- rozliczenie odpisu na ZFŚS zgodnie z zatrudnieniem pracowników, 

- sporządzanie poleceń przelewów, 

- kontrola obrotu gotówkowego, 

- prowadzenie rozliczeń z tytułu wszelkich zobowiązań jednostki, przestrzeganie terminów  

  płatności, należności i egzekucja zaległych należności, 

- terminowe wypłaty wynagrodzeń pracownikom ośrodka zgodnie z obowiązującymi  

  w tym zakresie zarządzeniami wewnętrznymi, 

- sprawdzanie faktur z tytułu dostaw rzeczowych składników majątkowych i rozliczeń  

  pod względem formalnym i rachunkowym, 

- inwentaryzowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz innych należności i zobowiązań, 

- prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości finansowej i statystycznej z zakresu prowadzonych  

  spraw oraz analiz finansowych, 

- przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji, ksiąg rachunkowych, spisów inwentaryzacyjnych  

  i sprawozdań, 

- prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej  w programie oraz dokonywanie  rozliczeń  

  składników majątkowych jednostki, 

- wycena, rozliczenie i ustalanie wyników inwentaryzacji składników majątkowych jednostki, 

- prowadzenie pełnej ewidencji obliczania amortyzacji i umorzeń środków trwałych, 

- egzekwowanie należności od kontrahentów, 

- sprawdzanie i opieczętowywanie faktur z tyt. zakupów i usług, 

- rozliczanie kosztów podróży pod względem rachunkowym, 

- wycena rzeczowych składników majątkowych ujętych na arkuszach spisu z natury  sporządzonych  
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  przez komisję inwentaryzacyjną, 

- terminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne opłacane  

  za osoby pobierające świadczenia, 

- terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych, 

- sporządzanie wniosku do ubezpieczenia mienia własnego, 

- sporządzanie wykazu dotyczących aktualnego stanu majątkowego ośrodka, 

- sporządzanie sprawozdań w programie JST +, 

- archiwizowanie dokumentów wytworzonych w księgowości, 

- rozliczanie dotacji i zamawianie środków finansowych na świadczenia rodzinne. 

-prowadzenie ewidencji wpływów od komornika z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego, 

- administrowanie „Kontroli Zarządczej” w MOPS Przeworsk, 

- realizacja zadań wynikających z przepisów o centralizacji VAT. 

2. Załatwianie na bieżąco spraw finansowych związanych z działalnością MOPS. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień wszystkich pracowników  księgowości  

    wynikający z obowiązujących ustaw i innych przepisów prawa znajduje się w ich aktach osobowych. 

 

STARSZY INSPEKTOR D/S ORGANIZACYJNYCH 

 

 I.  Sprawuje bezpośredni nadzór nad  Archiwistką - Sekretarką . 

II.  Odpowiada podczas nieobecności Dyrektora Ośrodka w pracy za dyscyplinę pracy, 

      udziela urlopów i zwolnień z pracy.  

III. Stanowisko to jest stanowiskiem łączonym, któremu Dyrektor Ośrodka powierza obowiązki  

       i odpowiedzialność w zakresie: 

1. Prowadzenia całokształtu spraw pracowniczych: 

 sporządzania umów o pracę – sporządzanie dokumentów, przyjmowanie oświadczeń woli,, 

 kompletowania dokumentów osobowych - akta osobowe, 

 prowadzenia ewidencji pracowników przyjętych i zwolnionych, 

 kierowania na badania lekarskie: wstępne, okresowe i kontrolne oraz prowadzenie ewidencji, 

 rozwiązywania umów o pracę - sporządzanie dokumentów, 

 wydawania opinii na wniosek pracownika, 

 opracowywania planów urlopów wypoczynkowych, 

 ustalania na podstawie posiadanych dokumentów osobowych wymiaru urlopów wypoczynkowych, 

 prowadzenia ewidencji urlopów wypoczynkowych, 

 prowadzenia ewidencji zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich, opiekuńczych, bezpłatnych  

i okolicznościowych, 

 sporządzania aneksów do umów o pracę w związku ze zmianą, warunków pracy i płacy (zmiana 

stanowiska pracy, nabycia prawa do wyższego dodatku za długoletnią pracę, itp.), 

 wnioskowania o wypłacenie nagród jubileuszowych - sporządzania dokumentów i prowadzenia 

ewidencji, 

 wydawania legitymacji służbowych i prowadzenia ewidencji, 

 prowadzenia ewidencji kar i nagród pracowników, 

 opracowywania w porozumieniu z Dyrektorem MOPS zakresów czynności pracowników,  

 opracowywania regulaminów: wynagradzania, premiowania, pracy, organizacyjnego oraz innych 

wewnętrznych dokumentów organizacyjnych w porozumieniu z Dyrektorem MOPS, 

 sporządzania sprawozdań - statystyka osobowa, 
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 prowadzenia ewidencji pracowników zwolnionych oraz archiwizowanie ich dokumentów, 

 przygotowywania dokumentacji pracowników przechodzących na renty i emerytury oraz inne 

świadczenia, 

 rejestrowania i wyrejestrowywania  pracowników i ich rodzin w ZUS - sporządzanie  dokumentów, 

 prolongowania legitymacji służbowych, 

 naliczania i sporządzania: 

a) list wypłat wynagrodzeń  i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenia 

emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne, wypadkowe i fundusz pracy, 

b) miesięcznych imiennych raportów dla pracowników oraz deklaracji rozliczeniowych oraz przesyłanie  

do ZUS, 

c) podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzania deklaracji w tym zakresie  

i przekazywanie do Urzędu Skarbowego, 

d) rocznych informacji dla pracowników o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób 

fizycznych, 

 prowadzenia dokumentacji związanej z wynagrodzeniami (karty wynagrodzeń), zasiłkami z ubezpieczenia 

społecznego, tj. zasiłki chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie, (karty zasiłkowe, dokumentacja 

 z przyznania świadczenia z ubezpieczenia społecznego), 

 wydawania i ewidencjonowania zaświadczeń o wynagrodzeniach i zatrudnieniu, 

 sporządzania sprawozdań dot. zatrudnienia i wynagrodzeń , 

 sporządzania dokumentacji dla pracowników w celu obliczania kapitału początkowego i przesyłania do 

ZUS, 

 prowadzenie spraw związanych Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych: 

a) prowadzenie dokumentacji, 

b) przesyłanie miesięcznej informacji INF-1 

c) przesyłanie informacji INF-1-Z 

d) przesyłanie informacji INF-2, 

 obsługa komputera. 

 obsługa programu, przyjmowanie wniosków, wydawanie kart oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu 

Programu Rządowego „Karta Dużej Rodziny”. 

 

STARSZY INSPEKTOR D/S OPIEKI NAD CHORYM W DOMU 

 

 I. Sprawuje bezpośredni nadzór nad opiekunkami. 

II. Stanowisko to jest stanowiskiem łączonym, do którego należą następujące zadania: 

 opracowywanie planów świadczonych usług opiekuńczych, 

 prowadzenie indywidualnej dokumentacji podopiecznych, 

 przeprowadzenie rozmów wstępnych dla celów przyznania usług opiekuńczych oraz ustalenie warunków 

ich świadczenia, 

 kompletowanie dokumentacji w celu przyznania usług opiekuńczych oraz przekazywanie pełnej 

dokumentacji  Dyrektorowi MOPS w celu wydania na jej podstawie decyzji, 

 załatwianie formalności pogrzebowych w przypadku osób samotnych, korzystających z usług 

opiekuńczych, 

 współudział  w likwidacji mieszkań  po zgonie podopiecznego - na wniosek instytucji prowadzących, 
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 uczestnictwo w szkoleniach instruktażowych, zebraniach roboczych oraz innych spotkaniach 

organizacyjnych w MOPS, 

 sporządzanie rocznego bilansu potrzeb socjalno-opiekuńczych, 

 sporządzanie, według określonych kryteriów, charakterystyk i zestawień środowisk objętych usługami 

opiekuńczymi, 

 współpraca bieżąca z personelem medycznym (lekarzem rodzinnym, pielęgniarkami środowiskowymi), 

 codzienne odprawy z opiekunkami - przydział zadań, wydanie zaleceń, zgłaszanie zastrzeżeń, co do 

jakości świadczonych usług opiekuńczych przez poszczególne opiekunki, 

 codzienne kontrolowanie zeszytów pracy opiekunek (potwierdzenie przez podopiecznych wykonanie 

usługi), 

 codzienne rozpatrzenie zawartych tam uwag, co do jakości świadczonych usług, 

  Sprawowanie bieżącej kontroli nad jakością wykonywanych usług opiekuńczych (w domu, mieszkaniu 

świadczeniobiorcy) oraz powiadomienie o jej wynikach Dyrektora MOPS, 

 przeprowadzenie z opiekunkami rozmów ostrzegawczych w przypadku stwierdzonych zaniedbań  

w jakości świadczonych przez nie usług opiekuńczych, 

 kierowanie do Dyrektora MOPS wniosków o ukaranie opiekunek, które w sposób rażący naruszają 

przepisy dyscypliny pracy, a rozmowy ostrzegawcze nie przynoszą spodziewanego skutku  

(za pośrednictwem St. Inspektora d/s Organizacyjnych), 

 naliczanie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na podstawie decyzji Dyrektora MOPS, 

 pobieranie odpłatności za świadczenie usługi opiekuńcze oraz prowadzenie związanej z tym 

dokumentacji, 

 prowadzenie rejestru godzin przepracowanych u poszczególnych podopiecznych, 

 odprowadzenie zebranych odpłatności do kasy MOPS, 

 przyjmowanie oraz sprawdzanie i załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych przez usługobiorców, 

 ustalanie dyżurów w święta i dni wolne od pracy do obsługi osób wymagających świadczenia usług  

w te dni - prowadzenie związanej z tym dokumentacji. 

III. Prowadzenie kasy MOPS: 

 pobieranie gotówki z banku, 

 sporządzanie dziennych raportów, 

 przyjmowanie wpłat różnych od pracowników i podopiecznych MOPS, 

 dokonywanie wypłat zasiłków stałych, okresowych, jednorazowych, jednorazowych specjalnych, 

rodzinnych i pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych , dodatków 

mieszkaniowych oraz wynagrodzeń pracowników i innych płatności, 

 przynoszenie wyciągów bankowych, 

 odprowadzanie gotówki do banku. 

                               

 

STARSZY  PRACOWNIK SOCJALNY DS. PRZEMOCY W RODZINIE 

 

I.  Sprawuje bezpośredni nadzór nad asystentem rodziny i koordynuje jego działania. 

II. Do jego głównych obowiązków należy w szczególności: 

 1. zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego, 

 2. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

     rodzinie, 
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 3. koordynowanie działań asystenta rodziny, typowanie kandydatów na rodziny wspierające 

     oraz prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem rodzin wspierających, 

 4. udział w opracowywaniu i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, 

 5. koordynowanie zadań wynikających z realizowanych rządowych programów z zakresu wspierania  

     rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 6. prowadzenie dokumentacji dotyczącej odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta Przeworska 

     w pieczy zastępczej, 

 7. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny, 

 8. przekazywanie do Biura Informacji Gospodarczej informacji o powstaniu zaległości z tytułu 

     nie ponoszenia opłaty dziecka w pieczy zastępczej, 

 9. zastępowanie Podinspektora ds. Ochrony Danych Osobowych w sprawach dot. pomocy społecznej, 

     podczas jego nieobecności w pracy, 

10.obsługa komputera. 

III. Sprawy związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. 

  1. Opracowywanie w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka i Przedstawicielami pracowników 

      Regulaminu Zakładowego Świadczeń Socjalnych. 

  2. Opracowywanie rocznych planów wydatków w porozumieniu z Główną Księgową i dokonywanie 

      bilansów zamknięcia i otwarcia Funduszu oraz przedkładanie po uprzednim zaopiniowaniu przez  

      Przedstawicieli pracowników do zatwierdzenia Dyrektorowi Ośrodka. 

  3. Wstępne opiniowanie wniosków złożonych o pomoc z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

       i przedkładanie – po uprzednim zaopiniowaniu przez Przedstawiciela pracowników – do zatwierdzenia  

      Dyrektorowi Ośrodka. 

  4. Przygotowywanie i przedkładanie do księgowości dokumentów dot. udzielonej pomocy w celu realizacji 

      świadczenia. 

  5. Opisywanie dokumentów księgowych dot. udzielonej pomocy pod względem merytorycznym. 

 

PRACOWNICY SOCJALNI 

   (stanowisko wieloosobowe) 

I. Zadania pracownika socjalnego: 

1. Praca socjalna. 

2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej oraz kwalifikowania do uzyskania tych świadczeń. 

3. 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.  

4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości 

rozwiązywania problemów  i udzielania  pomocy przez  właściwe instytucje państwowe ,samorządowe,       

i organizacje pozarządowe  oraz wspieranie w uzyskiwaniu  pomocy. 

5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej . 

6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie 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 społecznych , łagodzenia 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. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych 

programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia. 

10. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 listopada 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  

       w rodzinie (t. j. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm. ), w szczególności z art. 12a tej ustawy. 
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II. Obowiązki pracownika socjalnego (w szczególności): 

1. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji rejonu opiekuńczego (zeszyt pracy socjalnej, rejestr klientów 

swojego terenu działania, rejestr przyjęć stron). 

2. Pełnienie dyżurów w MOPS zgodnie z ustalonym rozkładem przyjmowania stron - przyjmowanie 

wniosków o udzielenie pomocy, sporządzanie dokumentacji. 

3. Przeprowadzenie wywiadów społecznych dla celów: 

a) objęcia pomocą w formie świadczeń pieniężnych, pomocą rzeczową w naturze, usługach opiekuńczych, 

b) umieszczeń w Domach Pomocy Społecznej także do wykorzystania przez jednostki nadrzędne, inne OPS  

i instytucje na ich zlecenie lub prośbę, 

c) kompletowanie dokumentacji w celu przyznania świadczenia oraz przekazywanie pełnej dokumentacji 

Dyrektorowi MOPS w celu wydania na jej podstawie decyzji (o przyznanie lub odmowę). 

4.   Kompletowanie dokumentacji w celu umieszczania osób w DPS, przekazywanie pełnej dokumentacji  

      wraz z wnioskiem Dyrektorowi MOPS  oraz nadzór nad realizacją umieszczeń. 

5.   Załatwienie formalności pogrzebowych w przypadkach osób samotnych i bezdomnych (bezpłatny  

      pochówek). 

6.   Współudział w likwidacji mieszkań po zgonie podopiecznego – na wniosek instytucji prowadzących. 

7.   Wyszukiwanie i zgłaszanie kandydatów na opiekunów prawnych dla osób ubezwłasnowolnionych. 

8.   Świadczenie pomocy interwencyjnej w zakresie poradnictwa, w celu rozwiązywania problemów        

      zgłoszonych przez mieszkańców miasta. 

9.   Kompleksowe rozpoznawanie potrzeb socjalno – opiekuńczych przydzielonego rejonu. 

10. Indywidualne prowadzenie środowisk stałych, okresowych oraz doraźnych podopiecznych –    

      rozpoznawani ich potrzeb socjalno – opiekuńczych oraz podejmowanie działań w celu jak najpełniejszego  

      ich  zaspokojenia. 

11. Sporządzanie rocznego bilansu potrzeb socjalno-opiekuńczych rejonu 

12. Sporządzanie, według określonych kryteriów, charakterystyk i zestawień środowisk objętych  

      świadczeniami z tyt. Pomocy społecznej oraz zestawień form udzielanej pomocy. 

13. Współpraca z lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, działającymi w rejonie  

       opiekuńczym. 

14.  Nawiązywanie i umacnianie współpracy z: 

a) poradniami specjalistycznymi, 

b) organizacjami społecznymi (PKPS, PCK, TPD, PZN, ZRiE), 

c) innymi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta (w tym m. in. z sądami rodzinnymi  

i opiekuńczymi, szkołami, kuratorami zawodowymi i społecznymi, komitetami społecznymi, komitetami 

osiedlowymi, policją i strażą miejską) , w celu jak najpełniejszego rozeznania i zaspokojenia potrzeb 

socjalno - opiekuńczych mieszkańców. 

15. Sprawowanie bieżącej kontroli nad jakością wykonywanych usług opiekuńczych oraz powiadamiania  

o wynikach tych kontroli Dyrektora MOPS. 

16. Przeprowadzanie kontroli rejonu opiekuńczego w celu: 

a) bieżącego rozpoznania potrzeb socjalno - opiekuńczych rejonu, 

b) weryfikacji trafności przyznanych form pomocy, 

c) sprawdzanie sposobu wykorzystania przez podopiecznych przyznanych świadczeń. 

18. Obsługa  komputera - wprowadzanie danych dot. przyznanych świadczeń, pisanie pism. 

19. Wydawanie zaświadczeń podopiecznym o wysokości pobranych świadczeń. 

III.  Bezpośredni nadzór na pracownikami socjalnymi sprawuje starszy pracownik socjalny wyznaczony 

       przez Dyrektora Ośrodka. 
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PEDAGOG DS. SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

 

Obowiązki Pedagoga ds. specjalistycznych usług opiekuńczych (wymagane kwalifikacje określone w §3 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1996 r.(Dz. U. Nr 2, poz. 12 z późn. zm.). 

 

1. Opracowywanie planów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. 

2. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji podopiecznych. 

3. Występowania do Dyrektora MOPS o przeprowadzenie wywiadów społecznych dla celów przyznania 

świadczeń w formie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz ustalenie warunków ich świadczenia 

       (wysokości odpłatności za świadczone usługi, ilość godzin)– przez uprawnionego pracownika socjalnego. 

4. Wnioskowanie do Dyrektora MOPS o udzielenie pomocy materialnej podopiecznemu ( w uzasadnionych 

przypadkach). 

5. Wspieranie psychologiczno - pedagogiczne i edukacyjno - terapeutyczne podopiecznych. 

6. Współpraca z sądem okręgowym w sprawach osób, które tego wymagają - występowanie z wnioskiem do 

Dyrektora MOPS w celu podjęcia określonych działań formalnych. 

7. Wyszukiwanie i zgłaszanie kandydatów na opiekunów prawnych dla osób ubezwłasnowolnionych. 

8. Świadczenie pomocy interwencyjnej w zakresie poradnictwa dla rodzin zamieszkujących wspólnie  

z osobami chorymi psychicznie. 

9. Sporządzanie rocznego bilansu potrzeb na specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie 

przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. 

10. Współpraca bieżąca z personelem medycznym Poradni Rejonowej Zdrowia Psychicznego. 

11. Naliczanie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze oraz prowadzenie związanej z tym ewidencji. 

12. Prowadzenie rejestru godzin przepracowanych u poszczególnych podopiecznych. 

 

 

OPIEKUNKI 

(stanowisko wieloosobowe) 

 

 I. Bezpośredni nadzór nad Opiekunkami sprawuje Starszy Inspektor ds. Opieki Nad Chorym W Domu. 

II. Świadczenie na terenie miasta Przeworska usług opiekuńczych obejmuje następujące czynności: 

1. pielęgnacyjne, do których należą: 

 przesłanie łóżka, 

 zmiana bielizny osobistej i pościelowej, 

 mycie, kąpanie, czesanie, ubieranie chorego, 

 układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji, 

 pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych. 

 

2. gospodarcze, do których należy: 

 robienie zakupów artykułów spożywczych i niezbędnych artykułów przemysłowych dla podopiecznego, 

 zabezpieczanie posiłków, w tym przynajmniej raz dziennie posiłku gorącego, 

 karmienie chorego, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności, 

 wyprowadzanie chorego na spacery, 

 utrzymywanie w czystości otoczenia chorego, 

 dokonywanie bieżących porządków używanej przez chorego części mieszkalnej, 
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 utrzymywanie w czystości menażek, termosów, naczyń stołowych i kuchennych oraz innego sprzętu 

gospodarczego służącego podopiecznemu, 

 utrzymywanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych, 

 pranie bielizny osobistej dziennej i nocnej oraz lekkiej odzieży chorego, 

 dbanie o czystość bielizny pościelowej chorego, 

 palenie w piecu , przynoszenie węgla do domu, 

 zamawianie wizyt lekarskich, 

 załatwianie innych spraw na życzenie chorego, 

 prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z chorym z wydanych pieniędzy codziennie lub  

w terminie wspólnie ustalonym, 

3. opiekuńcze, do których należy: 

 organizowanie czasu wolnego chorego, 

 dostarczanie książek i prasy, 

 w razie zgonu podopiecznego wezwanie lekarza rodzinnego celem stwierdzenia zgonu oraz 

powiadomienie Dyrektora MOPS. 

4. Prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z zaleceniami Dyrektora MOPS. 

5. Wykonywanie innych czynności zlecanych przez przełożonych. 

                                                    

 

PRACOWNICY DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,  OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW 

ORAZ ŚWDCZEŃ WYCHOWACZYCH 

                                                              (stanowisko wieloosobowe) 

 

I. Obowiązki pracownika ds. świadczeń rodzinnych. 

1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami niezbędnymi do ubiegania się o następujące  

     świadczenia rodzinne: 

a)  zasiłki rodzinne, 

b)  dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: 

      - urodzenia dziecka, 

      - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, 

      - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu 

         ustawowego okresu jego pobierania, 

      -  samotnego wychowywania dziecka, 

      -  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

      -  rozpoczęcia roku szkolnego, 

      -  podjęcia  przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania , 

      -  pokrycia kosztów dojazdu do szkoły, 

      -  wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. 

c)  świadczenia opiekuńcze: 

      -  zasiłek pielęgnacyjny, 

      -  świadczenie pielęgnacyjne. 

2.  Prowadzenie dokumentacji związanej z przyznanymi świadczeniami rodzinnymi oraz ich wypłata. 

3.  Prowadzenie ewidencji osób korzystających ze świadczeń rodzinnych. 

4.  Obsługa programu komputerowego „AMAZIS” : 

a)  wprowadzanie danych dotyczących  ubiegających się o świadczenia, 

b)  sporządzanie list wypłat dla świadczeniobiorców, 

c)  sporządzanie przelewów bankowych, 
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d)  wprowadzanie danych dotyczących udzielonych świadczeń, 

e)  sporządzanie sprawozdań i informacji, 

f)   naliczanie składek  na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od przyznanych świadczeń, 

g)  sporządzanie wykazów (list) naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

h)  zapotrzebowanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

5.  Obsługa programu komputerowego „PŁATNIK” : 

a)  sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczenia świadczeniobiorców do ZUS, 

b)  sporządzanie dokumentów wyrejestrowujących  z ubezpieczeń  w ZUS świadczeniobiorców, 

c)  sporządzanie raportów imiennych i deklaracji rozliczeniowych do ZUS, 

d)  elektroniczny przekaz w/w dokumentów do ZUS oraz elektroniczne potwierdzenie przekazu, 

e)  wydrukowanie przekazanych dokumentów  i potwierdzeń przekazu . 

6.  Elektroniczne dokonanie przelewów przyznanych świadczeń na indywidualne konta bankowe. 

7.  Pisanie pism – komputerowe. 

8.  Opracowywanie decyzji przyznających świadczenia i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi   

     Ośrodka. 

II. Obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 

1.  Obsługa interesantów ubiegających się o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

     udzielanie wyczerpujących informacji na temat przysługujących uprawnień. 

2.  Przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ich sprawdzanie 

     pod względem formalnym i merytorycznym oraz dokonywanie kwalifikacji i uprawnień osób 

     na podstawie złożonej dokumentacji w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami. 

3.  Terminowe i rzetelne wprowadzanie danych do aplikacji programu „NEMEZIS”. 

 

4.  Opracowywanie decyzji administracyjnych o przyznaniu, zmianie lub odmowie przyznania 

      świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

5.   Prowadzenie dokumentacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

6.   Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi instytucjami. 

7.   Prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu  

       alimentacyjnego.  

8.   Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań wynikających z przepisów prawa dot. pomocy 

      osobom uprawnionym do alimentów. 

9.   Prowadzenie spraw z zakresu koordynacji zabezpieczenia społecznego. 

III. Działania wobec dłużnika alimentacyjnego. 

1.   Występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika 

      o przesłanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji. 

2.   Występowanie z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie wobec niego działań istotnych 

       dla skuteczności postępowania egzekucyjnego. 

3.    Informowanie sądu o bezczynności lub wszelkich przejawach opieszałości komornika sądowego 

       prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu. 

4.    Współpraca z pracownikami socjalnymi w sprawie przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, 

       w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także 

       jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odebrania 

       od niego oświadczenia majątkowego. 

5.    Przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej 

       egzekucji , w szczególności zawartych w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym  

       dłużnika alimentacyjnego. 

6.    Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako poszukujący pracy. 

7.    Występowanie z wnioskiem do Starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej 

       dłużnika alimentacyjnego. 

8.    Występowanie z wnioskiem do Starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót określonych 
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       w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. 

9.    Składanie wniosków o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 kodeksu karnego oraz kierowanie  

       wniosków do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego w przypadku  

       uniemożliwiania przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego, odmowy 

       złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia pracy, uchylania się od pracy lub odmowy 

       zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy. 

10.  Informowanie organu właściwego dłużnika lub organu właściwego wierzyciela oraz komornika sądowego 

       o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz ich efektach. 

11.  Wytaczanie powództwa na rzecz obywatela w sprawach o roszczenia alimentacyjne. 

12.  Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności 

       z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które 

       podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

13.  Prowadzenie dokumentacji w sprawie dłużnika alimentacyjnego, w szczególności teczek dłużników 

       alimentacyjnych. 

14.  Współdziałanie z organem samorządowym w organizowaniu robót publicznych. 

15.  Systematyczne zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Dłużników. 

16.  Podejmowanie innych czynności niezbędnych do realizacji zadań wynikających z przepisów 

       prawnych dot. pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

IV.  Wypłacanie i sporządzanie dokumentacji dot. świadczeń wychowawczych. 

 V.   Wypłacanie i sporządzanie dokumentacji dot. świadczeń wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016  

         roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.) 

VI.  Sporządzanie zaangażowania środków i po uzgodnieniu przedkładanie do księgowości. 

VII.   Bezpośredni nadzór nad pracownikami ds. świadczeń rodzinnych sprawuje Starszy Inspektor   

      ds. Świadczeń   Rodzinnych. 

 

PRACOWNICY DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH 

                                                        (stanowisko wieloosobowe) 

Obowiązki pracownika ds. dodatków mieszkaniowych. 

 1. Prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem i wypłatą dodatków mieszkaniowych,  

     a mianowicie: 

 a) przyjmowanie, rejestrowanie i korekta wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, 

 b) opracowywanie i wydawanie decyzji po uprzednim zaakceptowaniu przez Dyrektora Ośrodka, 

 c) sporządzanie list wypłat. 

 2. Sporządzanie miesięcznych analiz wypłat dla poszczególnych zarządców lokali. 

 3. Prowadzenie statystyki dotyczącej dodatków mieszkaniowych. 

 4. Sporządzanie zaangażowania środków finansowych przewidzianych na świadczenia i po uzgodnieniu    

     przedkładanie do księgowości. 

 5. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania ubiegającego się o dodatek  

mieszkaniowy w celu ustalenia stanu majątkowego. 

  6. Opracowywanie i wydawanie decyzji po uprzednim zaakceptowaniu przez Dyrektora Ośrodka. 

  7. Obsługa komputera w zakresie programu  DODATKI MIESZKANIOWE. 

  8. Prowadzenie korespondencji w sprawach dot. dodatków mieszkaniowych. 

  9. Prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem i wypłatą dodatków energetycznych. 

 10. Sporządzanie sprawozdań oraz zapotrzebowania kwartalne na dodatki energetyczne. 

 

STARSZY INSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNYCH 

 

      Obowiązki Starszego Inspektora ds. Administracyjnych. 

1. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad konserwatorem, robotnikiem gospodarczym i sprzątaczką 

– pomocą kuchenną. 
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2. Przedstawianie Dyrektorowi Ośrodka projektu budżetu na wydatki administracyjno-gospodarcze. 

3. Zapewnienie sprawności techniczno – eksploatacyjnej budynków oraz wyposażenia MOPS . 

4. Dbanie o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe, klucze od wyjść ewakuacyjnych. 

5. Utrzymanie czystości w budynkach oraz terenu wokół nich. 

6. Czuwanie nad prawidłową gospodarką materiałową pracowników. 

7. Zaopatrywanie na bieżąco sprzątaczki i robotnika gospodarczego w środki czystości i niezbędny 

sprzęt. 

       8.   Zlecanie wykonania remontów budynków oraz ich wyposażenia zgodnie z poleceniami Dyrektora  

             Ośrodka i ustawą o zamówieniach publicznych. 

        9.  Zlecanie i nadzorowanie ustawowo przewidzianych badań i przeglądów instalacji elektrycznej,  

             gazowej i odgromowej oraz prowadzenie z tego tytułu stosownej dokumentacji. 

       10. Na wniosek służb bhp i p.poż. zlecanie usunięcia ujawnionych usterek. 

       11. Zaopatrywanie Ośrodka w sprzęt przeciwpożarowy oraz zlecanie ich przeglądów  . 

       12. Prowadzenie książek obiektów. 

       13. Dokonywanie ze służbą bhp przeglądów  budynków oraz ich otoczenia oraz prowadzenie 

             stosownej dokumentacji. 

        14. Zabezpieczenie Ośrodka w niezbędny sprzęt, urządzenia (biurka, szafy, maszyny do liczenia, 

              komputery, drukarki, itp.) , materiały biurowe, wyposażenie apteczek zgodnie wykazem  

              medycyny pracy.  

        15. Prowadzenie dokumentacji z zakresu zamówień  publicznych zgodnie z ustawą o zamówieniach  

              publicznych. 

        16. Dokonywanie zakupów, zlecanie remontów (robót budowlanych) i usług zgodnie z procedurami  

              wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych. 

        17. Opisywanie faktur (rachunków) za dokonane zakupy, zlecone remonty, i wykonane usługi  

              pod kątem  zgodności zachowania procedur wynikających z przepisów o zamówieniach  

              publicznych. 

         18. Potwierdzanie na fakturach wykonanie usług, remontów , dokonanych zakupów. 

         19. Koordynacja, organizacja i monitorowanie prac społecznie – użytecznych. 

         20. Koordynacja i monitorowanie Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy  

               Miejskiej Przeworsk na lata 2016 – 2023. 

         21. Nawiązywanie i umacnianie współpracy z: 

               a) poradniami specjalistycznymi, 

               b) organizacjami społecznymi, 

               c) instytucjami działającymi na terenie miasta, 

               d) firmami prywatnymi i sklepami. 

         22. Obsługa komputera - wprowadzanie danych związanych z zakresem czynności. 

         23. Wykonywanie poleceń Dyrektora Ośrodka lub osób przez Niego upoważnionych nie  

                objętych niniejszym zakresem. 

         24. Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych, 

                postępowanie zgodnie z etyką pracownika samorządowego. 

         25. Godziny pracy od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7
00

 do 15
00

 lub godzinach  

                określonych przez przełożonych z zachowaniem czterdziestogodzinnego tygodnia   

                 pracy. 

  

  

SPRRĄTACZKA – POMOC KUCHENNA 

 

I. Bezpośredni nadzór nad pracą Sprzątaczki sprawuje Starszy Inspektor ds. Administracyjnych. 

II. Obowiązki Sprzątaczki. 

1. Dokładne ścieranie kurzu i brudu wilgotną i czystą ścierką z wszelkich powierzchni  w pokojach 
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pracowników ,jadłodajni, korytarzach, klatkach schodowych  Ośrodka. 

              2.   Dokładne mycie okien dwa razy do roku oraz systematycznie wszystkich powierzchni szklanych. 

              3.   Systematyczne zmywanie wszystkich korytarzy, jadłodajni, klatek schodowych oraz sprzątanie 

                     toalet. 

              4.  Codzienne podlewanie kwiatów oraz mycie ich raz w miesiącu.  

              5.  Codzienne mycie drzwi, lamperii i listew przypodłogowych. 

              6.  Codzienne mycie podłóg. 

               7.  Codzienne opróżnianie koszy na śmieci. 

               8.  Systematyczne szorowanie wszystkich urządzeń w sanitariatach (muszle, deski klozetowe, rury, 

                     baterie, umywalki, parapety, kabiny, glazura, itp.). 

               9.  Systematyczne dezynfekowanie sanitariatów rozcieńczonym środkiem dezynfekującym. 

             10.  Pranie firanek i zasłon oraz ich zwieszanie. 

             11.  Odkurzanie i trzepanie wykładzin podłogowych i dywanów, czyszczenie ich, systematyczne  

                     sprzątanie podłogi pod wykładzinami i dywanami. 

             12. Usuwanie pajęczyn z sufitów, naroży, ścian, spod obrazów i gablot, spoza szaf i regałów. 

             13. Przygotowywanie pomieszczeń do remontów oraz sprzątanie po remoncie. 

             14. Sprawdzanie i zamykanie okien i drzwi w całym budynku. 

             15. Wygaszanie świateł. 

             16. Zgłaszanie wszystkich uszkodzeń instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, grzewczej,  

                     zamków, drzwi, okien, tynków, itp. do Starszego Inspektora ds. Administracyjnych. 

            

            2.  Obowiązki Pomocy Kuchennej. 

1. Przyjmowanie termosów z gorącym posiłkiem, przywiezionych przez dostawcę. 

2. Wydawanie posiłków osobom zgłaszającym się na podstawie bloczków zaopatrzonych  

w pieczęć nagłówkową MOPS i podpis pracownika socjalnego, który je wydał. 

                 3.   Wydawanie posiłków w naczyniach uprzednio wymytych pod bieżącą ciepłą wodą 

                       wyparzonych w wyparzaczu.  

                 4.   Podczas wydawania korzystanie z białego fartucha i nakrycia głowy. 

                 5.  Systematyczne szorowanie zlewozmywaków środkiem dezynfekującym, a następnie dokładne 

                       spłukiwanie ciepłą wodą. 

                 6.  Stosowanie się do instrukcji umieszczonych w jadłodajni, a dotyczących higieny osobistej  

                       pracownika oraz obsługi urządzeń. 

                 7.  Mycie naczyń oraz termosów po zakończeniu wydawania posiłków w sposób określony  

                       w punkcie 3. 

           3. Roznoszenie poczty na terenie miasta Przeworska (wg potrzeb). 

 

ROBOTNIK GOSPODARCZY 

 

 I. Bezpośredni nadzór nad Robotnikiem Gospodarczym Sprawuje Starszy Inspektor ds. Administracyjnych. 

II. Obowiązki Robotnika Gospodarczego. 

1. Utrzymanie czystości wokół budynku Ośrodka : 

a) zamiatanie chodników, 

b) zgrabywanie  zeschłych liści, 

c) koszenie trawników, 

d) uprzątanie posesji Ośrodka  ze śmieci. 

2. W okresie zimowym: 

a) odśnieżnie chodników przyległych do budynków  Ośrodka . 

b) posypywanie chodników piaskiem z zawartością środków odmrażających, 

c) usuwanie oblodzenia ze schodów wejściowych, 

d) oczyszczanie wycieraczek. 
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3. Wykonywanie innych prac porządkowych wokół budynków zleconych przez przełożonych. 

4. Utrzymywanie czystości w piwnicach budynków (archiwum, kotłownia, sanitariaty, korytarz, schody). 

5. Dokonywanie drobnych napraw i remontów nie wymagających specjalistycznych uprawnień. 

6. Sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego kotłowni w Ośrodku . 

7. Zgłaszanie wszelkich uszkodzeń instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, grzewczej, zamków, drzwi, 

    okien, tynków, itp. do Inspektora ds. Administracyjnych – po warunkiem, że usunięcie ich wymaga  

    dużych nakładów finansowych i uprawnień specjalistycznych, w innym przypadku usuwanie ich we  

     własnym zakresie. 

8. Codzienne otwieranie budynku i wydawanie kluczy do poszczególnych pomieszczeń. 

9. Przygotowywanie pomieszczeń do remontów oraz sprzątanie po remoncie. 

10.Wykonywanie czynności nie ujętych w niniejszym zakresie na polecenie przełożonych . 

11. Zastępowanie Sprzątaczki – Pomocy Kuchennej podczas jej nieobecności.  

 

III. Zadania dodatkowe - pełnienie obowiązków Gońca, do których należy należy: 

1. Codzienne zgłaszanie się w sekretariacie Ośrodka w celu pobrania przesyłek miejscowych zarówno 

    zwykłych jak i poleconych. 

2. Rozniesienie przesyłek do wskazanych adresatów. 

3. W przypadku przesyłek poleconych odebranie od adresata potwierdzenia odbioru na zwrotce  

    i w książce podawczej. 

4. W przypadku przesyłek zwykłych odebranie potwierdzenia odbioru w książce podawczej. 

5. Po zakończeniu dnia pracy w terenie codzienne rozliczenie się z pobranej korespondencji. 

 

ARCHIWISTKA - SEKRETARKA 

 

 I. Bezpośredni nadzór nad pracą Archiwistki - Sekretarki sprawuje Starszy Inspektor ds. Organizacyjnych. 

II. Zadania Archiwistki – Sekretarki. 

1. Prowadzenie sekretariatu MOPS, a mianowicie: 

a) prowadzenie książki pism przychodzących i wychodzących, 

b) prowadzenie książki przesyłek poleconych, 

c) wysyłanie oraz odbieranie korespondencji, 

d) rozdzielenie poczty po uprzednim zarejestrowaniu i przedłożeniu do dekretacji  

      Dyrektorowi MOPS  lub osobie przez niego upoważnionej, 

      e)  łączenie rozmów telefonicznych z poszczególnymi pokojami, 

      f)   obsługa poczty elektronicznej, 

      g)  obsługa faksu, 

a) zakup i rozliczanie znaczków pocztowych (prowadzenie ewidencji). 

2.  Prowadzenie ewidencji pieczątek używanych w Ośrodku. 

3. Prowadzenie archiwum zakładowego: 

a)  opracowywanie lub nowelizowanie Instrukcji Kancelaryjnej, 

b)  opracowywanie lub nowelizowanie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, 

- punkt „a” i „b” po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Ośrodka i Starszym Inspektorem  

  ds. Organizacyjnych, 

c) przyjmowanie dokumentów do archiwum oraz odpowiednie ich zabezpieczenie i zaszeregowanie 

    zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, 

d) brakowanie dokumentów i przekazywanie do utylizacji, 

e) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dot. dokumentów przyjmowanych i brakowanych. 

4. Wydawanie zaświadczeń świadczeniobiorcom na podstawie wydruków z poszczególnych 

   komórek organizacyjnych oraz ich ewidencjonowanie. 

5. Zastępowanie podczas nieobecności w pracy Starszego Inspektora ds. Opieki Nad Chorym w Domu. 
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STARSZY SPECJALISTA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I ŚWIADCZEŃ Z POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

 
  I. 1. Wyżej wymienione stanowisko pracy jest usytuowane w Miejskim Ośrodku Pomocy 

          Społecznej w Przeworsku. 

      2. Starszy specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych i Świadczeń z Pomocy Społecznej podlega  

          bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka. 

 

II. Obowiązki Starszego Specjalisty ds. Ochrony Danych Osobowych i Świadczeń z Pomocy Społecznej. 

1. Zadaniem administratora bezpieczeństwa informacji jest nadzorowanie przestrzegania zasad 

zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego zapewniającego ochronę przetwarzania danych 

osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Przeworsku. 

2. Administratorowi bezpieczeństwa informacji przysługują następujące uprawnienia związane z 

regulowaniem zasad bezpieczeństwa danych osobowych:  

1. opracowanie projektów wymaganych prawem dokumentów wewnętrznych: polityki 

bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym 

służącym do przetwarzania danych osobowych,  

2. opracowywanie, aktualizowanie i przekazywanie do stosowania dokumentów pomocniczych 

polityki bezpieczeństwa danych osobowych,  

3. określanie uprawnień do dostępu do informacji poufnych związanych z bezpieczeństwem danych 

osobowych.  

3. Administratorowi bezpieczeństwa informacji przysługują następujące kompetencje do wykonywania 

funkcji nadzoru:  

1. kontrolowanie prawidłowego wykorzystania wdrożonych do stosowania dokumentów 

wewnętrznych. 

2. analizowanie aktualności dokumentów wewnętrznych i składanie wniosków do Dyrektora o 

zmianę ich treści. 

3. kontrolowanie pracowników i innych osób upoważnionych pod względem wykonywania przez 

nich obowiązków związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych. 

4. kontrolowanie służb informatycznych pod względem skuteczności zastosowanych środków 

fizycznych, sprzętowych i programowych mających na celu zachowanie poufności, integralności  

i rozliczalności danych osobowych. 

5. kontrolowanie służb zajmujących się przechowywaniem i archiwizacją dokumentów papierowych 

zawierających dane osobowe, pod względem prawidłowego zabezpieczenia tych dokumentów. 

6. kontrolowanie podmiotów trzecich, którym powierzono do przetwarzania dane osobowe, pod 

względem zabezpieczenia tych danych. 

7. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 
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8. udział w czynnościach kontrolnych dokonywanych przez uprawnione w zakresie ochrony danych 

osobowych organy państwowe. 

9. weryfikowanie sprzętu i oprogramowania eksploatowanego przez Administratora Danych pod 

względem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. 

10. podejmowanie działań w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych, w tym przywrócenie 

stanu prawidłowego, zidentyfikowanie przyczyn naruszenia i osób odpowiedzialnych, 

przedstawienie wniosków Dyrektorowi . 

11. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia bezpieczeństwa ochrony 

danych osobowych. 

12. wykonywanie innych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji określonych w Instrukcji 

zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia danych osobowych, administrator 

bezpieczeństwa informacji ma prawo:  

1. instruować osoby, które dopuściły się uchybień, a także wydawać im polecenia mające na celu 

przywrócenie stanu prawidłowego,  

2. przedstawiać Dyrektorowi propozycje zmian w zakresie stosowanych zabezpieczeń 

organizacyjnych i technicznych,  

3. przedstawiać Dyrektorowi raporty dotyczące stanu zabezpieczenie danych osobowych w 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku, w tym propozycje poprawiające 

bezpieczeństwo danych oraz wnioski dotyczące odpowiedzialności osób winnych uchybień.  

5. Pracownicy i inne osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Przeworsku są zobowiązani do:  

1. umożliwienia administratorowi bezpieczeństwa informacji wykonywania jego zadań,  

2. wykonywania poleceń i wniosków, o których mowa w pkt. 4.1.  

III.  Obowiązki z zakresu pomocy społecznej. 

  1. Prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem i wypłatą zasiłków z funduszu   

      pomocy społecznej (opracowywanie i wydawanie decyzji, sporządzanie list wypłat, 

      prowadzenie kart świadczeń, informatyczne wprowadzanie danych) dla osób   

      korzystających z: 

      - zasiłków stałych, 

      - zasiłków okresowych, 

      - zasiłków celowych specjalnych, 

      - zasiłków celowych, 

      - zasiłków celowych częściowo zwrotnych (w formie obiadów-dożywianie), 

      -  wynagrodzenia dla opiekuna prawnego. 

 2. Opracowywanie miesięcznych, kwartalnych, rocznych sprawozdań zakresu udzielonych  

      świadczeń. 

 3. Sporządzanie zaangażowania środków finansowych przewidzianych na świadczenia i po 

      uzgodnieniu przedkładanie do księgowości. 

 4. Składanie zapotrzebowań i uzgadnianie środków finansowych z Urzędem Wojewódzkim  

     w Rzeszowie. 
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5.  Zgłaszanie i wyrejestrowywanie zasiłkobiorców w ZUS – ubezpieczenia społeczne  

      i zdrowotne oraz sporządzanie w związku z tym potrzebnych dokumentów. 

6.  Składanie comiesięcznych raportów imiennych i deklaracji rozliczeniowych z wykonania 

     składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – sporządzanie dokumentów. 

7. Obsługa komputera – wprowadzanie danych związanych z udzieloną pomocą finansową 

     i rzeczową. 

8. Prowadzenie korespondencji w sprawach dot. świadczeń z pomocy społecznej. 

9. Wykonywanie poleceń Dyrektora Ośrodka lub osób przez Niego upoważnionych 

          a dot. spraw organizacyjno-porządkowych nie objętych niniejszym zakresem. 

 

 

KONSERWATOR 

 

 I. Bezpośredni nadzór nad konserwatorem sprawuje Starszy Inspektor ds. Administracyjnych. 

II. Obowiązki Konserwatora. 

 1. Utrzymywanie dobrego stanu technicznego różnych urządzeń i sprzętu. 

 2. Montaż lub naprawa zamków, wymiana przepalonych żarówek, naprawa urządzeń sanitarnych, 

     montaż  mebli, wykonywanie prac malarskich i murarskich. 

 3. Usuwanie usterek instalacji elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej – nie wymagających  

      do ich usunięcia szczególnych uprawnień specjalistycznych . 

 4. W przypadku poważnych awarii powiadamianie przełożonych lub bezpośrednio wyspecjalizowanych 

      służb komunalnych. 

 5. Utrzymanie porządku w budynkach i na zewnątrz budynków. 

 6. W okresie zimowym odśnieżanie chodników, schodów, likwidacja oblodzenia przy pomocy 

     środków odmrażających. 

 7. Sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego kotłowni. 

 8. Dokonywanie zakupów materiałów niezbędnych do wykonywanie swojej pracy z zachowaniem procedur 

     wynikających z ustawy ”o zamówieniach publicznych” i zasad konkurencyjności oferowanych towarów. 

 9.  Prowadzenie magazynu druków ścisłego zarachowania. 

10. Prowadzenie książki inwentarzowej pozostałych środków trwałych w użytkowaniu. 

11. Przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych wspólnie  

      z pracownikiem księgowości wyznaczonym przez Głównego Księgowego. 

12. Opisywanie zakupionego sprzętu i wyposażenia zgodnie z ewidencją. 

13. Wykonywanie innych poleceń przełożonych - z zachowaniem posiadanych uprawnień zawodowych, 

     i umiejętności praktycznych oraz z zachowaniem wskazań lekarskich. 

III. Zadania dodatkowe – pełnienie obowiązków Gońca, do których należy: 

1. Codzienne zgłaszanie się w sekretariacie Ośrodka w celu pobrania przesyłek miejscowych zarówno 

    zwykłych jak i poleconych. 

2. Rozniesienie przesyłek do wskazanych adresatów. 

3. W przypadku przesyłek poleconych odebranie od adresata potwierdzenia odbioru na zwrotce  

    i w książce podawczej. 

4. W przypadku przesyłek zwykłych odebranie potwierdzenia odbioru w książce podawczej. 

5. Po zakończeniu dnia pracy w terenie codzienne rozliczenie się z pobranej korespondencji. 

 

MŁODSZY ASYSTENT RODZINY 

 

I. 1. Asystent  Rodziny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

        w Przeworsku . 

   2. Koordynatorem w/w pracownika jest upoważniony przez Dyrektora Ośrodka Starszy Pracownik Socjalny, 

       który również sprawuje bezpośredni nadzór nad jego pracą. 
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II. Do jego głównych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

     i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.) należy w szczególności: 

    1.  Diagnozowanie problemów rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu. 

    2.  Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji 

         z pracownikiem socjalnym, który wnioskował o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. 

    3.  Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu 

         pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy  

         zastępczej. 

    4.  Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. 

    5.  Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności 

         prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. 

    6.  Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych. 

    7.  Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych. 

    8.  Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi. 

    9.  Wspieranie aktywności społecznej rodzin. 

  10.  Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

  11.  Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej. 

  12.  Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie 

          prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych. 

  13.  Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych. 

  14.  Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci  

         i rodzin. 

  16.  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną. 

  17.  Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny 

         Zatrudniającemu go kierownikowi jednostki organizacyjnej. 

  18.  Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną. 

  19. Sporządzanie, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach. 

  20.  Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami  

          pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz  

          dziecka i rodziny. 

  21.  Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc 

         przy wykonaniu zadań uzna za niezbędną. 

  22.  Praca z rodziną jest prowadzona w miejscu jej zamieszkania lub miejscu przez rodzinę wskazanym. 
     

 

V. OBOWIĄZKI, PRAWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ DYSCYPLINA PRACY. 

 

§ 4 

 

1. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej określają: 

a) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  2008 r.  Nr 223 , poz. 1458 

z późn. zm.),  

b) ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmian.), 

c) kodeks pracy, 

d) ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), 

e) zakładowy regulaminu pracy, 

f) inne akty prawne dot. działalności ośrodków pomocy społecznej, 

g) postanowienia  niniejszego regulaminu. 
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2. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są odpowiedzialni za należyte i sprawne 

wykonywanie zadań własnych i zleconych gminy przed Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

3. Czas pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie może przekraczać 40 godzin na 

tydzień i 8 godzin na dobę. Czas pracy winien być przez pracowników efektywnie wykorzystany. 

Pracownik może być zwolniony z pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych  

       lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela Dyrektor MOPS  

       (lub osoba przez niego upoważniona podczas jego nieobecności) na uzasadnioną prośbę pracownika.  

      Za czas zwolnienia przysługuje pracownikowi wynagrodzenie, pod warunkiem odpracowania czasu   

      zwolnienia  od pracy. Ewidencję zwolnień od pracy pracowników i wyjść służbowych prowadzi Starszy 

      Inspektor d/s Organizacyjnych. Spóźnienia lub nieobecności w pracy mogą być usprawiedliwione przez 

      Dyrektora Ośrodka po uprzednim wyjaśnieniu przez pracownika przyczyn spóźnienia lub nieobecności. 

4. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną za naruszenia obowiązków 

pracowniczych i dyscypliny pracy. 

5. Pracownikowi socjalnemu, asystentowi rodziny i pracownikowi świadczącemu specjalistyczne usługi 

opiekuńcze przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. 

6. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmują strony codziennie we wszystkich 

sprawach w godzinach pracy, tj. od 7
00 

do 15
00

. 

VI. ZASADY PODPISYWANIA DECYZJI I PISM. 

 

§ 5 

 

1. Dyrektor osobiście podpisuje: 

 

a) decyzje przyznające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, 

zatwierdza wywiady, zaświadczenia o wynagrodzeniach , 

b) zakresy czynności i angaże dla pracowników, 

c) odpowiedzi na pisma interwencyjne. 

 

2. Pracownicy podpisują sporządzone wywiady środowiskowe, inne dokumenty oraz pisma, które nie 

wymagają zatwierdzenia przez Dyrektora Ośrodka. 

 

 

VII. PRZYJMOWANIE, ROZPATRYWANIE I ZAŁATWIANIE INDYWIDUALNYCH  

        SPRAW OBYWATELI. 

§ 6 

 

1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w KPA oraz przepisach 

szczegółowych. 

2. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej indywidualne sprawy osób załatwiają sprawnie  

i rzetelnie, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. 

3. Ośrodek stwarza warunki do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier 

architektonicznych:  instalacja domofonów i przygotowanie pokoju przyjęć na parterze. 

 

VIII. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ. 

 

§ 7 

 

 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej sprawowana jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna. 
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1. Kontrolę wewnętrzną sprawują: 

a) Dyrektor Ośrodka, 

b) Główna Księgowa w sprawach finansowych. 

 

2. Kontrolę zewnętrzną sprawują: 

a) Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego - w zakresie realizacji zadań zleconych, 

b) organy statutowe Rady Miasta - w zakresie realizacji zadań własnych. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

§ 8 

 

1. Regulamin wprowadza się zarządzeniem Dyrektor Ośrodka. 

2. Regulamin jest znany każdemu pracownikowi MOPS – oświadczenie pracownika złożone do akt 

osobowych. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia wprowadzenia zarządzeniem Dyrektora Ośrodka. 


