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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1 

Regulamin organizacyjny zwany dalej "Regulaminem" określa strukturę wewnętrzną Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, zakres działań komórek organizacyjnych oraz zasady jego 

funkcjonowania. 

 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o  

1. Ośrodku – oznacza to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu. 

2. Regulaminie – oznacza to Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Zawierciu. 

3. Komórkach organizacyjnych – oznacza to wyodrębniony element struktury Ośrodka, 

realizujący zadania określone w niniejszym regulaminie, w szczególności Dział, Zespół, 

Sekcja, Biuro, Samodzielne Stanowisko pracy, oraz Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy. 

4. Gmina – oznacza to Gminę Zawiercie. 

5. Miasto – oznacza to miasto Zawiercie. 

 

 

§ 3 

Regulamin został opracowany w oparciu o § 10 ust 1 i 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Zawierciu. 
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Rozdział II 

Zasady działania Ośrodka 

 

Ośrodek działa na podstawie: 

1. Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu nadanego Uchwałą                       

Nr XXXIX/357/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 sierpnia 2013r. oraz obowiązujących 

przepisów prawa określonych w statucie, niniejszego regulaminu organizacyjnego. 

 

§ 4 

1. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, 

działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Zawiercie. 

2. Ośrodek na mocy statutu i przepisów prawa, wykonuje zadania własne i zlecone gminy,                 

a także zadania wynikające z uchwał  Rady Miejskiej w Zawierciu, zarządzeń Prezydenta 

Miasta Zawiercia oraz inne zadania przyjęte do realizacji na podstawie ustaw. 

3. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Zawiercie. 

 

§ 5 

1. Ośrodek realizuje uprawnienie obywateli do składania skarg i wniosków dotyczących 

funkcjonowania i zadań realizowanych przez Ośrodek, stosując zasady określone                        

w Kodeksie postępowania administracyjnego i przepisach wykonawczych. 

2. Tryb przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków                 

w Ośrodku określa dyrektor zarządzeniem. 

  

§ 6 

1. Działalność Ośrodka jest jawna. 

2. Ośrodek zapewnia realizację uprawnienia obywateli do dostępu do informacji publicznej 

związanej z działalnością Ośrodka na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących 

przepisach. 

 

§ 7 

1. Ośrodek przy realizacji zadań gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe osób                 

i rodzin w granicach określonych przepisami prawa. 

2. Ośrodek zapewnia ochronę danych osobowych, stosując określone przepisami prawa środki 

techniczne i organizacyjne. 

 

§ 8 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych. 

2. Gospodarując środkami publicznymi, Ośrodek zapewnia ich wydatkowanie w sposób 

celowy i oszczędny, dążąc do uzyskania możliwie najlepszych efektów. 
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§ 9 

W celu oceny celowości, efektywności, racjonalności i legalności działań związanych                               

z gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem                       

w Ośrodku funkcjonuje system kontroli zarządczej. 
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Rozdział III 

Zarządzanie Ośrodkiem 

 

§ 10 

Dyrektor 

 

1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Prezydenta Miasta Zawiercie. 

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Zawiercie. 

3. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy Zastępcy Dyrektora, który pełni jednocześnie 

funkcję kierownika działu. 

 

§ 11 

1. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zawierciu. 

2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników MOPS dokonuje Dyrektor. 

 

§ 12 

1. Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 

1) realizacja zadań statutowych oraz zleconych na podstawie udzielonych upoważnień lub 

pełnomocnictw przez właściwe organy 

2) ustalanie struktury organizacyjnej Ośrodka i koordynowanie działalności komórek 

organizacyjnych 

3) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych 

4) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, 

5) powoływanie doraźnych zespołów zadaniowych złożonych z pracowników 

współpracujących komórek organizacyjnych dla osiągnięcia wspólnego celu, 

6) ustalanie wspólnej strategii realizacji zadań powierzonych Ośrodkowi oraz sprawowanie 

nadzoru nad organizacją pracy, 

7) zapewnienie organizacyjnych i finansowych warunków działalności Ośrodka celem 

realizacji jego zadań, 

8) ustalanie zakresu czynności Zastępcy Dyrektora, Głównego księgowego oraz 

bezpośrednio podległych kierowników działów i osób zatrudnionych na samodzielnych 

stanowiskach, 

9) wykonywanie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do 

pracowników zatrudnionych w Ośrodku, 

10) sprawowanie nadzoru nad realizacja zadań Ośrodka i przestrzeganiem przepisów 

prawnych oraz ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań, 

11) wnioskowanie o zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań Ośrodka oraz 

składanie informacji z ich wykorzystania, 

12) sprawowanie nadzoru nad prowadzoną w Ośrodku gospodarką finansową, 

13) wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami, 
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14) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz, 

15) składanie oświadczeń woli, dokonywanie czynności prawnych w ramach udzielonych 

pełnomocnictw, 

16) planowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych z obronnością cywilną w zakresie 

określonym odrębnie przez właściwe organy, 

17) określanie poziomu dostępu i zakresu uprawnień dostępu do baz danych zawartych               

w systemach informatycznych i teleinformatycznych użytkowanych w Ośrodku dla 

podległych pracowników, 

18) dokonywanie okresowej oceny pracy Zastępcy Dyrektora i podległych kierowników 

działów oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy, 

19) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem inwentaryzacji, 

20) gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

21) rozpatrywanie skarg i wniosków, 

22) współpraca z działającymi w Ośrodku związkami zawodowymi. 

 

§ 13 

1. W czasie nieobecności Dyrektora jego zadania i kompetencje w zakresie określonym                       

w statucie Ośrodka przejmuje zastępca Dyrektora, zgodnie z udzielonymi 

pełnomocnictwami. 

2. Dyrektor może udzielać dalszych pełnomocnictw podległym pracownikom, w zakresie 

niewykraczającym poza udzielone Dyrektorowi umocowanie przez Prezydenta Miasta 

Zawiercie. 

3. Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy oraz Kierownicy komórek organizacyjnych działają               

w zakresie spraw powierzonych im przez Dyrektora i ponoszą przed nim odpowiedzialność 

za ich realizację. 

 

§ 14 

Kierownicy komórek organizacyjnych – zadania wspólne 

 

1. Zastępca Dyrektora oraz kierownicy komórek organizacyjnych sprawują bezpośredni  nadzór 

nad całością spraw  należących do kompetencji komórki, którą kierują. 

2. Zakres kompetencji zastępcy dyrektora i kierowników oraz ich uprawnień określa dyrektor 

ośrodka. 

3. Zastępca dyrektora i kierownicy komórek organizacyjnych mogą podejmować decyzje                    

w zakresie zastrzeżonym dla dyrektora, wyłącznie na podstawie imiennych upoważnień 

udzielonych przez Prezydenta Miasta Zawiercie  lub Dyrektora Ośrodka. 

4. Do zadań kierowników komórek organizacyjnych należy kierowanie, organizowanie                             

i sprawowanie bieżącej kontroli nad realizacją zadań, a w szczególności: 
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1. w zakresie planowania, organizacji i jakości pracy: 

 

a) przygotowywanie materiałów źródłowych do projektu budżetu w części dotyczącej zadań 

realizowanych w kierowanych komórkach organizacyjnych,  

b) przygotowanie materiałów źródłowych do planów finansowych w zakresie dotyczącym 

zadań realizowanych w kierowanych komórkach organizacyjnych, 

c) przygotowanie materiałów źródłowych do oceny zasobów oraz szacowanie potrzeb                           

w zakresie dotyczącym zadań realizowanych w kierowanych komórkach organizacyjnych, 

d) odpowiedzialność za monitorowanie potrzeb, stopnia zaangażowania i wykonania środków 

z planu w części dotyczącej zadań realizowanych w kierowanej komórce organizacyjnej, 

e) wnioskowanie o dostosowanie wysokości środków w planie, w części dotyczącej zadań 

realizowanych w kierowanej komórce organizacyjne, do poziomu zapewniającego realizacje 

powierzonych zadań, 

f) ustalanie i zapewnianie realizacji celów procesów w podległej komórce organizacyjnej, 

g) wykonywanie kontroli zarządczej w ramach kompetencji głównie poprzez bieżącą kontrolę 

przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów w ramach realizacji celów, zadań, 

operacji, procesów i zarzadzania ryzykiem. 

h) dokonywanie stałej oceny ryzyka i podejmowanie działań udoskonalających, 

zapobiegających lub ograniczających skutki występujących zagrożeń w zakresie 

przypisanych kompetencji, 

i) planowanie i organizacja pracy w podległej komórce organizacyjnej, w tym opracowywanie 

planów pracy i określenie priorytetów podczas realizacji poszczególnych zadań, 

j) ustalanie zadań i dokonywanie ich podziału między stanowiska pracy, w sposób 

gwarantujący równomierne ich obciążenie i właściwe wykorzystanie, 

k) sprawowanie bieżącej kontroli postępu prac powierzonych do realizacji komórkom 

organizacyjnym i stanowiskom pracy, 

l) zapewnienie pełnego i szybkiego przepływu informacji wewnątrz podległych komórek 

organizacyjnych, 

m) stosowanie dostępnych środków służących motywowaniu pracowników i ich utożsamianiu 

się z celami i zadaniami Ośrodka, 

n)  wdrażanie nowoczesnych metod organizacji pracy, podnoszących efektywność pracy                      

w podległych komórkach, 

o) aktualizowanie informacji odnoszących się do procedur realizowanych w podległych 

komórkach organizacyjnych opublikowanych na stronie internetowej Ośrodka oraz                          

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 2. w zakresie realizacji zadań merytorycznych 

  

a) zapewnienie realizacji zadań wynikających z przepisów prawa będących podstawą działania 

ośrodka, 

b) zapewnienie właściwej realizacji zadań wynikających z uchwał Rady Miasta Zawiercie oraz 

zarządzeń Prezydenta Miasta Zawiercie, 
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c) przygotowanie projektów aktów prawnych Dyrektora oraz projektów uchwał Rady Miasta 

Zawiercie w zakresie realizowanych zadań, 

d) zatwierdzanie dokumentów księgowych zgodnie z Instrukcją obiegu dokumentów, 

e) współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie zadań realizowanych przez podległą 

komórkę organizacyjną. 

  

 3. w zakresie orzecznictwa i obsługi interesantów: 

 

a) zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowań                                       

w indywidualnych sprawach należących do zakresu zadań podległych komórek 

organizacyjnych, 

b) ustalanie i stosowanie w komórkach jednoznacznych procedur załatwiania spraw, 

eliminujących dowolność i subiektywizm przy podejmowaniu rozstrzygnięć, 

c) zapewnienie jednolitej i wyczerpującej informacji o sposobie i terminach załatwiania  spraw, 

d) prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących skarg i wniosków odnoszących się do 

podległych komórek organizacyjnych. 

 

 4.  w zakresie spraw pracowniczych 

 

a) składanie wniosków do dyrektora o przeszeregowanie , nagradzanie albo karanie podległych 

pracowników oraz opiniowanie wniosków składanych w ww. sprawach przez podległych 

pracowników, 

b) dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników oraz kontrola realizacji zaleceń z 

tych ocen wynikających, 

c) wnioskowanie o szkolenia pracowników i rozwój zawodowy, zgodnie z potrzebami 

wynikającymi z ocen pracowniczych, 

d) zapewnienie przestrzegania postanowień Regulaminu Pracy Ośrodka, a w szczególności 

przepisów o dyscyplinie pracy i warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronie 

przeciwpożarowej. 

 

 5. w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych 

 

zapewnienie należytego gospodarowania powierzonym mieniem przez pracowników 

podległych komórek 

 

 6. w zakresie analiz i sprawozdawczości 

 

a) opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań merytoryczno-finansowych przez podległe 

komórki organizacyjne, 

b) opracowywanie sprawozdań z wykonywania budżetu, w części dotyczącej podległych 

komórek organizacyjnych, 

c) opracowywanie innych sprawozdań i analiz wynikających z obowiązujących przepisów 
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prawa, 

d) dokonywanie monitoringu oceny ryzyka oraz realizacji zaplanowanych działań 

doskonalających zapobiegających lub ograniczających skutki występujących zagrożeń                       

w zakresie przypisanych kompetencji, 

e) przygotowywanie danych źródłowych w zakresie merytoryczno-finansowej realizacji zadań 

realizowanych w kierowanych komórkach organizacyjnych do zbiorczych analiz, sprawozdań 

i informacji. 

 

 7. w zakresie ochrony danych osobowych 

 

 a) przestrzeganie tajemnicy służbowej, w tym ochrony danych osobowych,  zgodnie                          

z opracowanymi instrukcjami oraz przepisami prawa 

 

8. Zastępca dyrektora oraz kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni wobec 

dyrektora za prawidłową realizację prac i obowiązków należących do zakresu działania 

właściwych komórek, jak również za przestrzeganie wszystkich obowiązków i zasad przy 

racjonalnym wykorzystaniu czasu pracy, kwalifikacji i umiejętności pracowników. 

 

§ 15 

Radca prawny 

 

1. Do zakresu działania Radcy prawnego należy całokształt zagadnień związanych z obsługą 

prawną Ośrodka, a w szczególności : 

1) sporządzanie opinii prawnych dla Ośrodka  

2) oceny prawnej: 

a) wzorów decyzji administracyjnych, zarządzeń, regulaminów, poleceń służbowych 

wydawanych przez dyrektora 

b) dokumentów do podjęcia decyzji w sprawach zasiłków z pomocy społecznej, 

dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, spraw 

kadrowych, umów i porozumień zawieranych przez dyrektora 

c)  projektów aktów prawnych przygotowanych przez Ośrodek 

d) spraw, których sposób załatwienia nie jest jednoznaczne wskazany                                          

w obowiązujących aktach prawnych 

3) udzielanie porad prawnych i konsultacji pracownikom ośrodka w zakresie załatwiania 

spraw 

4) występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądami i urzędami                    

w sprawach dotyczących ośrodka 

5) informowanie dyrektora, zastępcy dyrektora, głównego księgowego i kierowników 

komórek organizacyjnych o zmianie przepisów prawnych mających znaczenie dla 

funkcjonowania ośrodka 

6) udzielanie porad prawnych klientom Ośrodka w godzinach wyznaczonych przez 

dyrektora. 
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§ 16 

Główny Księgowy 

 

1. Główny księgowy prowadzi nadzór nad całością spraw związanych z planowaniem                        

i realizacją planu finansowego Ośrodka oraz gospodarką finansową. 

2. Do zadań Głównego księgowego należy w szczególności: 

1) planowanie potrzeb finansowych Ośrodka 

2) opracowywanie projektów budżetu Ośrodka 

3) kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań 

pieniężnych 

4) nadzór nad gospodarką finansową i wykonaniem budżetu Ośrodka 

5) współpraca z organami podatkowymi, bankami i organami nadzoru finansowego 

6) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora 

3. Głównemu księgowemu powierza się: 

1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi 

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych                          

z planem finansowym 

4) dokonywanie wstępnej kontroli i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych 

4. Główny księgowy odpowiada za prowadzenie obsługi kasowej i bankowej w zakresie 

realizacji gotówkowych i bezgotówkowych operacji finansowych, w tym także skutecznej 

windykacji wszystkich należności Ośrodka. 

5. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień Głównego księgowego 

regulują odrębne przepisy. 

6. Główny Księgowy sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Działu Księgowości. 

 

§ 17  

Pracownicy Ośrodka - zadania wspólne 

 

1. Zadania wspólne dla pracowników Ośrodka: 

1) prawidłowe organizowanie i funkcjonowanie swojego stanowiska pracy, 

2) należyte wykonywanie zadań i załatwianie spraw w sposób sumienny, bezstronny, 

zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

3) dbałość o powierzone mienie i używanie go zgodnie z przeznaczeniem, 

4) przestrzeganie dyscypliny pracy, 

5) zachowanie w tajemnicy informacji o osobach i sprawach powziętych w toku 

wykonywania czynności służbowych, 

6) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze stronami, zwierzchnikami, 

podwładnymi i współpracownikami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 

7) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią, 

8) przestrzeganie zasad i stosowanie zabezpieczeń służących bezpieczeństwu 
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przechowywania i przetwarzania danych osobowych, 

9) wszyscy pracownicy Ośrodka odpowiadają za funkcjonowanie adekwatnego, 

skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej poprzez samokontrolę 

polegającą na właściwym wykonywaniu powierzonych im obowiązków, uprawnień                         

i odpowiedzialności wynikających z zakresu czynności. 

10) uzgadnianie z przełożonymi sposobu realizacji powierzonych zadań i informowanie                     

o napotkanych trudnościach, 

11) ustawicznego i samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji, udział w organizowanych 

szkoleniach, 

12) przestrzeganie Regulaminu Pracy Ośrodka, przepisów bhp i p.poż. oraz zasad procedur 

kontroli zarządczej, 

13) usprawnienie organizacji, metod i form pracy na swoim stanowisku pracy, 

14) udzielanie pomocy współpracownikom. 
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Rozdział IV 

Zasady podpisywania pism 

 

§ 18 

1. Dyrektor Ośrodka osobiście podpisuje. 

1) Regulaminy wewnętrzne, zarządzenia. 

2) Pełnomocnictwa i upoważnienie do działania w jego imieniu. 

3) Pisma zawierające oświadczenia woli Ośrodka. 

4) Dokumenty związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, kary porządkowe 

i regulaminowe, nagrody i wyróżnienia. 

5) Umowy i porozumienia. 

6) Pisma kierowane do organów administracji samorządowej i rządowej. 

7) Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, Prezydenta Miasta Zawiercia, 

Zastępców Prezydenta. 

8) Odpowiedzi na skargi i wnioski. 

9) Inne pisma mające ze względu na swój charakter szczególne znaczenie, w tym pisma 

kończące postępowanie w danej sprawie. 

2. Projekty pism zastrzeżone do podpisu Dyrektora powinny być zaparafowane na kopii pisma 

przez kierownika merytorycznego działu. 

 

§ 19 

1. Zastępca Dyrektora Ośrodka w ramach udzielonego upoważnienia podpisuje: 

a) decyzje administracyjne i postanowienia w zakresie indywidualnych spraw klientów, 

b) z upoważnienia Dyrektora na sprawy określone w § 18 pkt. 5,6,7,8,9 w przypadku 

jego nieobecności. 

2. Kierownicy komórek organizacyjnych podpisują: 

a) decyzje administracyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego – w ramach udzielonych upoważnień, 

b) wszelkie pisma z zakresu działania kierowanego przez nich pionu, jeżeli nie zostały 

zastrzeżone do podpisu przez Dyrektora. 

 

§ 20 

1. Sprawy wymagające decyzji Dyrektora, głównego księgowego lub kierowników komórek 

organizacyjnych winny być opracowywane , przedkładane w jednej z niżej podanych form: 

a) projektu pisma kierowanego do władz zwierzchnich, względnie instytucji, urzędu lub 

innej jednostki, 

b) projektu aktu normatywnego względnie psim o charakterze instrukcyjnym lub 

wyjaśniającym, 

c) notatki służbowe, 

2. Sprawy wymagające opinii prawnej muszą być parafowane przez radcę prawnego. 

3. Pracownicy opracowujący i aprobujący pisma parafują je sami podpisem na kopii, a jeśli 

dokument tego wymaga, stanowisko służbowe pod tekstem, z lewej strony pisma. 
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4. Podpisujący pisma odpowiadają za merytoryczne załatwienie sprawy oraz jej zgodność                      

z interesem Ośrodka, z interesem społecznym i interesem strony, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.  

 

§ 21 

3. Umowy oraz inne dokumenty, które mogą spowodować powstanie zobowiązań 

finansowych wymagają kontrasygnaty Głównego księgowego lub upoważnionej przez niego 

osoby. 

4. Prawo podpisywania dokumentów "sprawdzono pod względem merytorycznym" mają 

oprócz dyrektora: zastępca dyrektora, Główny księgowy i jego zastępca, kierownicy 

komórek organizacyjnych Ośrodka i ich zastępcy, koordynatorzy komórek organizacyjnych                  

i ich zastępcy, pracownicy na samodzielnych stanowiskach, a także inne pisemnie 

upoważnione osoby, w sprawach należących do ich kompetencji. 

5. Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych regulują instrukcje opracowane 

przez Głównego księgowego, nadane przez dyrektora odrębnymi zarządzeniami. 
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Rozdział V 

Wewnętrzna organizacja MOPS 

 

§ 22 

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego 

podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności                                

za wykonywanie powierzonych zadań. 

§ 23 

1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą: działy, zespoły, sekcje, biura, samodzielne 

stanowiska pracy oraz Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Środowiskowy Dom 

Samopomocy, Dzienny Dom Pomocy Społecznej.  

2. W skład Ośrodka wchodzą: 

1) Dział Pomocy Środowiskowej - DŚ, w którego ramach działają: 

a) Zespół Specjalistów Metodyczno – Konsultacyjnych - ZS 

b) Sekcja Rozwoju i Strategii - SR 

c) Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej - ZT 

d) Zespół ds. asysty rodziny - ZR 

e) Zespół psychologów - ZP 

f) Sekcja Pomocy Instytucjonalnej oraz obsługi klienta pomocy społecznej – SP. 

2) Dział Świadczeń - DP, w którego ramach działają: 

a) Sekcja Świadczeń Rodzinnych  - SO 

b) Sekcja Funduszu Alimentacyjnego - SA 

c) Sekcja Realizacji Świadczeń z Pomocy Społecznej  - SZ 

d) Sekcja Dodatków Mieszkaniowych -SM 

e) Sekcja Obsługi Stypendiów Socjalnych i Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych -

SU 

3) Dział Kadr i Administracji - DA, w którego ramach działają: 

a) Sekretariat - SD 

b) Sekcja administracyjno – gospodarcza - SG 

c) Sekcja Informatyki - SI 

4) Dział Księgowości - DK 

5) Dział Usług Opiekuńczych -DE, w ramach którego działa: 

a) Zespół Opiekunów 

6) Dzienny Dom Pomocy Społecznej - DD, w ramach którego działa: 

a) Zespół Obsługi Kuchni 

7) Środowiskowy Dom Samopomocy - DO 

8) Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny - DW, w ramach którego działa: 

a) Hostel Pomocy Społecznej 

b) Świetlica Środowiskowa 

9) Biuro ds. obsługi zespołu interdyscyplinarnego – BI 

10)  Służba bhp - BHP 
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3. Schemat organizacyjny Ośrodka i służbowe podporządkowanie zawiera załącznik Nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

4. Wykaz symboli komórek organizacyjnych zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 24 

1. Działy mogą posiadać wydzielone komórki organizacyjne Ośrodka – Zespoły, Sekcje                    

i Biura do załatwiania określonego niniejszym regulaminem, jednorodnego rodzaju spraw. 

2. Komórkami organizacyjnymi Ośrodka kierują kierownicy, koordynatorzy lub inne osoby 

wyznaczone przez Dyrektora. 

3. Na czas nieobecności pracownika, kierownik/koordynator komórki organizacyjnej Ośrodka 

lub inna wyznaczona przez Dyrektora osoba zobowiązani są powierzyć jego zadania innemu 

pracownikowi. 

§ 25 

1. Dyrektor może kształtować wewnętrzną strukturę komórek organizacyjnych Ośrodka 

poprzez tworzenie, likwidację i przenoszenie stanowisk pracy z jednej komórki 

organizacyjnej Ośrodka do drugiej, o ile nie powoduje to zwiększenia etatyzacji w Ośrodku. 

2. Dyrektor może łączyć zakresy czynności bez zmiany zakresu działania poszczególnych 

komórek organizacyjnych Ośrodka, jeżeli nie spowoduje to zmiany zadań określonych 

niniejszym Regulaminem. 

3. W celu zapewnienia realizacji zadań o istotnym znaczeniu dla Ośrodka, Dyrektor może 

powoływać Zespoły Zadaniowe lub Biura Projektów. 

4. Powoływanie Zespołu Zadaniowego oraz Biura Projektów, o którym mowa w ust. 3, nie 

wymaga zmiany niniejszego Regulaminu. 

5. Zmiana ogólnej liczby etatów w jednostce związana z utworzeniem stanowisk pracy dla 

realizacji dotychczas wykonywanych zadań, nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu. 

 

§ 26  

1. Szczegółowe uregulowania zagadnień związanych z procesem pracy, obowiązkami 

pracodawcy i pracownika oraz porządkiem wewnętrznym określa Regulamin Pracy MOPS, 

nadany przez Dyrektora odrębnym  zarządzeniem. 

2. Szczegółowe zakresy i zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych Ośrodka mogą 

określać regulaminy organizacyjne dla tych komórek nadane odrębnym zarządzeniem 

Dyrektora. 

3. Szczegółowy zakres działań na samodzielnych stanowiskach pracy określają zakresy 

czynności i odpowiedzialności służbowej zatwierdzone przez Dyrektora. 

4. Szczegółowe uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność pracowników Ośrodka określają 

zakresy czynności i odpowiedzialności służbowej zatwierdzone przez Dyrektora. 
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Rozdział VI 

Zakres działania komórek organizacyjnych 

 

§ 27 

Dział Pomocy Środowiskowej 

 

1. Dział Pomocy Środowiskowej organizuje i koordynuje działania na rzecz osób 

potrzebujących wsparcia w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, programy pomocy społecznej i inne akty prawne. 

2. Działem kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka. 

3. Kierownik Działu realizuje swe zadania przy pomocy: 

 Zespołu Specjalistów Metodyczno – Konsultacyjnych 

 Sekcji Rozwoju i Strategii  

 Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej (TZPS) 

 Zespołu ds. Asysty Rodziny 

 Zespołu Psychologów 

 Sekcji Pomocy Instytucjonalnej oraz obsługi klienta pomocy społecznej 

4. Do zadań kierownika działu należy w szczególności: 

a) wspomaganie podległych pracowników w zakresie organizowania pracy oraz 

doskonalenia metod pracy środowiskowej i działań na rzecz rodziny, 

b) rozpoznawanie istotnych problemów i potrzeb społecznych warunkujących 

funkcjonowanie osób, rodzin i środowisk, 

c) prowadzenie monitoringu analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na 

świadczenia pomocy społecznej oraz planowanie pomocy we współpracy z podległymi 

komórkami, 

d) sporządzanie diagnozy środowiskowej i wnioskowanie o adekwatną pomoc wynikającą           

z ustawy o pomocy społecznej oraz rządowych programów pomocy społecznej bądź 

innych aktów prawnych, 

e) analiza wydatków na świadczenia społeczne i monitorowanie ich zaangażowania, 

f) koordynacja właściwego kierunku działań strategicznych w ramach strategii 

rozwiązywania problemów społecznych i prowadzenie bieżących działań w tym zakresie 

g) tworzenie warunków integracji ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie, 

h) współpraca z instytucjami i organizacjami istotnymi dla zaspakajania potrzeb 

społecznych, 

i) inicjowanie działań zmierzających do zmiany wizerunku najbardziej zaniedbanych 

społecznie miejsc na obszarze  gminy, 

j) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu i wdrażaniu programów pomocy 

społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jak                               

i wykluczonych. 
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§ 28 

Zespół Specjalistów Metodyczno - Konsultacyjnych 

 

1. Do zadań pracowników Zespołu Metodyczno - Konsultacyjnych należy: 

1) udzielanie wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa pracownikom socjalnym                  

i innym zaangażowanym w szczególności w pracę z rodziną wieloproblemową, osobami  

i zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnionymi, 

2) współdziałanie z pracownikami socjalnymi w działaniach interwencyjnych, 

diagnostycznych i terapeutycznych wobec rodzin doświadczających przemocy, 

3) realizowanie grupowych form pomocy o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym dla 

osób wymagających wsparcia, 

4) udział w pracach grup i zespołów roboczych wewnętrznych i zewnętrznych, mających na 

celu rozwiązywanie problemów osób i rodzin wymagających pomocy, 

5) współpraca w zakresie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz 

innych programów realizowanych w ramach pomocy społecznej, 

6) ocena sytuacji świadczeniobiorców i przedkładania wniosków Kierownikowi Działu,  

7) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej osobom 

ubiegającym się i korzystającym ze wsparcia Ośrodka oraz innym zainteresowanym 

osobom, organizacjom i instytucjom,  

8) weryfikacja kwalifikowanych przez pracowników socjalnych świadczeń,  

9) instruowanie i przekazywanie pracownikom informacji zawartych w wykładniach                         

i interpretacjach przepisów prawa nadsyłanych przez organy nadzoru (Ministerstwo, 

Wydział Polityki Społecznej, ROPS),  

10) dbałość o racjonalne i zgodne z przepisami ustaw wydatkowanie środków budżetowych,  

11) kontrola bieżąca dokumentacji świadczeniobiorców,  

12) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania                                    

i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków 

ubóstwa, bezdomności itp.,  

13) współpraca z instytucjami, sądami, organami, placówkami oświatowymi i służby 

zdrowia, zakładami pracy, organami emerytalno – rentowymi i komórkami 

organizacyjnymi Ośrodka w zakresie kompleksowej pomocy osobie zwracającej się 

wsparcie, 

14) opracowywanie sprawozdań i informacji o realizowanych działaniach,  

15) podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz klientów poprzez wspieranie 

pracowników socjalnych w realizowanej pracy socjalnej, udzielanie konsultacji 

specjalistycznych, wdrażanie nowo przyjętych pracowników socjalnych,  

16) realizacja i koordynacja prac społecznie użytecznych, we współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy,  

17) organizacja innych prac związanych z aktywizacją zawodową klientów, 

18) współuczestnictwo w działaniach na rzecz osób dotkniętych przemocą domową                           

w ramach procedury „Niebieskiej karty”. 
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§ 29 

Sekcja Rozwoju i Strategii 

 

1. Sekcja rozwoju i strategii zajmuje się pozyskiwaniem funduszy unijnych i innych funduszy 

zewnętrznych oraz oceną i analizą potrzeb i zjawisk w obszarze pomocy społecznej objętej 

działaniami Ośrodka, projektowaniem nowych rozwiązań oraz inicjowaniem działań 

korygujących lub wspomagających mających na celu usprawnienie pracy Ośrodka,                              

a w szczególności: 

1) identyfikacja potrzeb informacyjnych ośrodka z obszaru polityki społecznej. 

2) prowadzenie badań, monitoringu i analiz dotyczących zjawisk społecznych na terenie 

gminy Zawiercie. 

3) koordynowanie prac niezbędnych do opracowania i realizacji gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, poprzez: 

 diagnozę sytuacji społecznej, 

 prognozę zmian w zakresie objętym strategią oraz określeniem celów, 

kierunków niezbędnych działań, sposobu i wskaźników realizacji działań. 

4) aktualizacja i monitorowanie realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, 

5) koordynowanie przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej obejmującej                  

w szczególności osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, występujące                       

w nich problemy oraz ich rozkład ilościowy. 

6) inicjowanie nowych metod rozwiazywanie problemów społecznych. 

7) monitorowanie i gromadzenie informacji o dostępnych funduszach unijnych oraz 

innych funduszach zewnętrznych, 

8) przekazywanie informacji o możliwościach pozyskania funduszy unijnych i innych 

funduszy zewnętrznych komórkom organizacyjnym ośrodka, 

9) koordynowanie prac związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych i innych 

funduszy zewnętrznych przez ośrodek, w tym z realizacją projektów 

współfinansowanych lub finansowanych ze źródeł zewnętrznych, 

10) pomoc (konsultacje i doradztwo) w przygotowaniu dokumentacji umożlwiającej 

aplikowanie o środki unijne i inne fundusze zewnętrzne na realizację 

programów/projektów pomocowych, 

11) prowadzenie rejestru sporządzanych sprawozdań jakościowych i ilościowych                             

z działalności poszczególnych komórek Ośrodka oraz informacji merytorycznych. 

2. Sekcja Rozwoju i strategii wykonuje część swoich czynności w siedzibie Ośrodka i część poza 

siedzibą.  
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§ 30 

Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej 

 

1. Pracę zespołów koordynują i nadzorują pracownicy Zespołu Specjalistów Metodyczno – 

Konsultacyjnych. 

2. Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej realizują zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie 

gminy Zawiercie. Do zadań tych należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie środowiska lokalnego i identyfikowanie w nim osób i rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

2) rozpatrywanie i analiza potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 

3) wnioskowanie różnych form pomocy: w postaci pracy socjalnej, świadczeń usługowych, 

rzeczowych i finansowych – zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i zasadami etyki 

zawodowej, 

4) reprezentowanie w razie potrzeby interesów klienta pomocy społecznej w urzędach                    

i instytucjach, 

5) mobilizowanie zasobów tkwiących w jednostkach, rodzinach, grupach i społecznościach 

lokalnych w celu zwiększenia możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów, 

6) informowanie klientów pomocy społecznej oraz przedstawicieli instytucji 

funkcjonujących w środowisku lokalnym o prawach i uprawnieniach wynikających                       

z systemu pomocy społecznej, o możliwościach współpracy w zakresie pomagania 

osobom i rodzinom w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i samodzielnemu 

funkcjonowaniu, 

7) ewidencjonowanie osób korzystających z pomocy społecznej oraz prowadzenie 

dokumentacji zgodnie z wytycznymi, 

8) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania                                        

i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków 

ubóstwa, 

9) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową 

oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji 

takich rodzin, 

10) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu wdrożeniu oraz rozwijaniu 

regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na 

podniesienie jakości życia, 

11) uczestniczenie w posiedzeniach grup roboczych dotyczących procedury „Niebieskiej 

Karty” zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

12) znajomość ustaw, rozporządzeń oraz przepisów prawa w zakresie udzielonej pomocy. 

3. W Ośrodku działają 4 Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej. 

4. Szczegółowy podział miasta na rejony pracy pracowników socjalnych określony jest                       

w zakresach czynności pracowników socjalnych i podawany do wiadomości publicznej (BIP). 

5. Pracownicy socjalni wykonują cześć swoich czynności w siedzibie TZPS i cześć w terenie 

m.in. w środowisku zamieszkania klienta i jego rodziny  
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§ 31 

Zespół ds. asysty rodziny 

 

1. Zespół ds. asysty rodziny realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny                           

i systemie pieczy zastępczej. Celem pracy zespołu jest osiągnięcie przez rodzinę 

przeżywającą trudności w wypełnianiu swoich funkcji takiego poziomu stabilności życiowej, 

który pozwala jej, o ile to możliwe, na samodzielne funkcjonowanie i wychowywanie dzieci. 

Wspieranie rodziny jest organizowane w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece                                

i wychowywaniu dziecka prowadzonej za zgodą rodziny i jej aktywnym udziałem. 

 

2. Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1) analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, 

2) wzmocnienie roli i funkcji rodziny, 

3) rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, 

4) podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

5) pomoc w integracji rodziny, 

6) przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

7) dążenie do reintegracji rodziny. 

3. Do zadań specjalisty pracy z rodziną – asystenta rodziny należy w szczególności: 

1) obsługa zgłoszeń do asysty rodziny (przekazanie zgłoszenia asystentowi rodziny,        

przygotowanie pierwszego spotkania asystenta z rodziną i pracownika socjalnego –         

zgłaszającego do asysty rodziny; 

2) organizacja cotygodniowych spotkań z zespołem asystentów poświęconych : 

 omówieniu diagnoz, planowanych i zrealizowanych działań, problemów w pracy 

 podjęciu ustaleń dot. tygodniowej liczby godzin pracy z każdą z rodzin oraz 

możliwości przyjęcia kolejnej rodziny, przydzielenia asystentowi innych prac,                   

w tym np.: wsparcia kolegi/koleżanki nadmiernie obciążonych pracą poprzez 

podejmowanie w ich zastępstwie  niektórych działań, 

3) monitoring działań asystentów rodziny, w tym rozliczanie godzin pracy, nadzór nad 

prowadzoną przez nich dokumentacją (kart pracy, rozliczenia godzin pracy i działań                     

z rodziną oraz na jej rzecz, innych), 

4) przygotowanie zbiorczych raportów z asysty rodziny (obejmujących m.in. dane dot. 

liczby rodzin objętych asystą przez zespół, liczby asystentów rodzin, efektów działań 

podejmowanych wspólnie z rodzinami i na ich rzecz) do akceptacji Kierownika Działu;  

5) uczestniczenie w podsumowującym współpracę spotkaniu z rodziną. 

 

4. Grupa ds. asysty rodziny: 

1) W szczególnych przypadkach wymagających szerszej konsultacji zwołuje się Grupę                     

ds. asysty rodziny, w skład której wchodzi: 

 asystent rodziny 

 pracownik socjalny 

 pracownik Zespołu Specjalistów Metodyczno – Konsultacyjnych. 
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2) W razie potrzeby na posiedzenie Grupy zaprasza się innych „zewnętrznych” specjalistów 

lub osoby z instytucji współpracujących, które mogą mieć wpływ na diagnozę problemu 

oraz organizację i realizację planu pomocy np.: poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

szkół, policji, sądów, poradni specjalistycznych, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych itp. 

3) Na posiedzenie Grupy ds. asysty rodziny zaprasza się rodzinę, której posiedzenie 

dotyczy. Rodzinie przedstawia się plan pracy i ustalenia Grupy z możliwością 

wypowiedzenia się rodziny i uwzględnienia jej zdania. 

5. Zespół ds. asysty rodzin wykonuje część swoich czynności w siedzibie Ośrodka i część                      

w terenie m.in. w środowisku zamieszkania klienta i jego rodziny. 

 

§ 32 

Zespół psychologów 

 

1) Do zadań psychologów należy udzielanie pomocy psychologicznej osobie lub rodzinie 

będącej w kryzysie lub w innych okolicznościach, gdy zachodzi taka potrzeba.  

Celem tej pomocy jest ustabilizowanie psychiczne klienta, wsparcie w rozwiązywaniu 

trudności życiowych i  osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych 

możliwości oraz ulepszanie kontaktów międzyludzkich. 

2) Świadczenie usług psychologicznych w Ośrodku polega w szczególności na: 

a) podejmowaniu interwencji psychologicznej u klientów ośrodka w granicach 

kompetencji i zgodnie z zasadami etycznymi zawodu psychologa, 

b) prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla: 

 osób uzależnionych od środków psychotropowych i współuzależnionych, 

 ofiar przemocy, 

 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, 

 rodzin wieloproblemowych, 

 rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, 

 innych, 

c) uczestnictwo w prowadzonych grupach roboczych „Niebieskich Kart”, 

d) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla pracowników socjalnych i innych grup 

zawodowych ośrodka, 

e) prowadzenie grupowych spotkań edukacyjnych i profilaktycznych dla osób i rodzin                     

z „trudnościami”, 

f) tworzenie sieci wsparcia lokalnego, 

g) podejmowanie współpracy z innymi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz 

osób i rodzin z trudnościami w środowisku lokalnym. 

 

3) Praca psychologiczna prowadzona jest w Ośrodku lub w razie potrzeby u klienta w domu. 

4) Psycholog współpracuje z pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin i innymi 

specjalistami Ośrodka. Współpracując z ww. specjalistami lub korzystając z ich konsultacji, 

psycholog udostępnia wyniki własnych informacji dotyczących klienta tylko w takim 
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stopniu, w jakim jest to niezbędne. Informuje przy tym o konieczności utrzymania ich                         

w tajemnicy. 

5) Psycholog respektuje system wartości klienta i jego prawo do podejmowania własnych 

decyzji. 

6) Zawód psychologa wykonuje osoba, która spełnia wymagania określone ustawą                                    

o   zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. 

7) Psycholog wykonuje swój zawód samodzielnie i zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno – 

Zawodowego Psychologa 

§ 33 

Sekcja pomocy instytucjonalnej oraz obsługi klienta pomocy społecznej. 

 

1. Sekcja pomocy instytucjonalnej zajmuje się prowadzeniem postepowania w sprawach 

związanych z umieszczaniem osób w domu pomocy społecznej oraz spraw związanych                         

z obsługą klienta pomocy społecznej, a w szczególności: 

2. W zakresie kierowania osób do domu pomocy społecznej: 

1) kompletowanie wniosków osób o umieszczenie w domu pomocy społecznej, 

2) prowadzenie rejestrów osób umieszczonych oraz oczekujących na umieszczenie                   

w domu pomocy społecznej, 

3) informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska 

lokalnego o zasadach kierowania oraz ponoszenia odpłatności za pobyt w domach 

pomocy, 

4) współpraca z organami prowadzącymi domy pomocy społecznej w celu uzgodnienia 

możliwości umieszczania mieszkańców gminy Zawiercie w domu pomocy społecznej 

znajdujących się na ich terenie, 

5) kwalifikowanie osoby do odpowiedniego typu domu pomocy społecznej, 

6) kompletowanie dokumentów uzyskanych w przeprowadzonym postepowaniu                          

o umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej, 

7) przygotowanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania 

pobytu w domu pomocy społecznej, 

8) ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, 

9) przygotowanie umów z osobami zobowiązanymi do wnoszenia opłat za pobyt 

członka rodziny w domu pomocy społecznej, 

10) przygotowanie wniosku do sądu o umieszczenie w domu pomocy społecznej bez 

wymaganej zgody uczestnika, 

11) wnioskowanie o zwrot nienależnie pobranych świadczeń z określeniem propozycji 

potrącenia należności, 

12) wnioskowanie o odstąpienie żądania zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, 

13) wnioskowanie o zmianę, uchylenie lub odmowę realizacji dla osoby/rodziny 

świadczeń, 

14) prowadzenie wymaganej dokumentacji oraz indywidualnych akt osób umieszczonych 

lub oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej, 

15) sporządzanie sprawozdań merytorycznych.  
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3. W zakresie spraw związanych z obsługą klienta: 

1) prowadzenie rejestru spraw należących do komórki organizacyjnej, 

2) prowadzenie ewidencji przyjmowanych spraw od pracowników socjalnych                            

z podziałem na rejony, odnotowanie zawartych w sprawach wniosków                                     

i przekazywanie do odpowiednich komórek zgodnie z adnotacją kierownika działu 

lub innej osoby upoważnionej, 

3) wydawanie zaświadczeń o pobieraniu lub nie pobieraniu świadczeń z ośrodka na 

wniosek osoby lub instytucji ubiegającej się o wydanie takiego zaświadczenia oraz 

prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń, 

4) prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie porady prawnej klientów ośrodka                      

i ustalanie terminu spotkania z radca prawnym, 

5) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy osobom ubiegającym się o świadczenie      

z pomocy społecznej, 

6) obsługa korespondencji działu pomocy środowiskowej. 

§ 34 

Dział Świadczeń 

 

1. Dział świadczeń prowadzi postępowania i opracowuje decyzje administracyjne w sprawie 

świadczeń przyznawanych w szczególności na podstawie: ustawy o pomocy społecznej, 

ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o prawie energetycznym, ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy                           

o systemie oświaty,  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 

2. Dział świadczeń wykonuje zadania przy pomocy: 

1) Sekcji Świadczeń Rodzinnych 

2) Sekcji Funduszu Alimentacyjnego  

3) Sekcji Realizacji Świadczeń 

4) Sekcji Dodatków Mieszkaniowych 

5) Sekcji Obsługi Stypendiów Socjalnych i Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych. 

3. Działem kieruje Kierownik Działu przy pomocy Z-cy Kierownika Działu i Kierowników Sekcji. 

4. Do zadań Kierownika działu należy w szczególnościnadzór i odpowiedzialność nad realizacją 

działań komórek wchodzących w skład działu, w tym również: 

1) Przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej obejmującej w szczególności 

osoby i rodziny korzystające z pomocy oraz ich rozkład ilościowy. 

5. Sprawowanie kontroli nad bieżącymi wydatkami komórki oraz wypłaconych świadczeń. 

6. Prowadzenie procedur związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na 

realizację zadań Ośrodka (konkursy, projekty). 

7. Prowadzenie procedur dotyczących zlecania zadań organizacjom pozarządowym i innym 

podmiotom w zakresie działań pomocy społecznej. 

8. Przygotowanie odpowiedzi w sprawach odwołań, zażaleń, zaskarżenia decyzji itp.,  

9. Kompletowanie dokumentów na wniosek organu odwoławczego. 
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10. Sporządzanie planów zamówień publicznych i szacowanie ich wartości z zakresu zadań 

wykonywanych w dziale.  

§ 35 

Zastępca Kierownika Działu Świadczeń 

 

Do zadań Zastępcy Kierownika Działu Świadczeń należy w szczególności: 

1. Nadzór pod względem formalnym, merytorycznym i terminowym przygotowywanych  

przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych i Sekcję Funduszu Alimentacyjnego decyzji 

administracyjnych.  

2. Prowadzenie comiesięcznej analizy wydatków w zakresie wykorzystania środków 

finansowych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego                   

i monitorowanie ich zaangażowania. 

3. Nadzór nad prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych. 

4. Nadzór nad przyjmowaniem wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 

opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego. 

5. Udzielanie klientom wyjaśnień dotyczących nabywania prawa do świadczeń rodzinnych, 

opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

 

§ 36 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych 

 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania w zakresie prowadzenia postępowań mających na 

celu ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz realizacji tych świadczeń wynikających                            

z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz prowadzenia postępowań mających na celu ustalenie 

prawa do zasiłku dla opiekuna i realizacji tych zasiłków dla opiekuna wynikających z ustawy                         

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.  

Do zadań Sekcji Świadczeń Rodzinnych należy w szczególności: 

1. przyjmowanie i weryfikacja kompletności wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,                

o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, o świadczenie rodzicielskie,                      

o zasiłek pielęgnacyjny, o świadczenie pielęgnacyjne, o specjalny zasiłek opiekuńczy,                        

o zasiłek dla opiekuna.  

2. prowadzenie rejestrów osób składających wnioski o przyznanie świadczeń.  

3. rozpatrzenie wniosku i przygotowanie decyzji administracyjnej o przyznaniu bądź odmowie 

przyznania świadczenie, o które wnioskowała strona z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa materialnego i proceduralnego.  

4. bieżąca weryfikacja przyznanych świadczeń w oparciu o zmiany zgłaszane przez stronę bądź 

w oparciu o fakty znane organowi i prowadzenie postępowań mających na celu uchylenie 
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decyzji, zmianę decyzji, wstrzymanie wypłaty świadczeń lub wznowienie wypłaty 

świadczeń.  

5. sporządzanie list wypłat gotówkowych i bezgotówkowych.  

6. przygotowanie dokumentacji związanej ze zgłaszaniem i opłacaniem składek społecznych                  

i zdrowotnych od świadczeniobiorców i przekazywanie do Sekcji stypendiów i ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych celem realizacji należnych składek.  

7. prowadzenie korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna.  

8. kompletowanie dokumentów na wniosek organu odwoławczego. współpraca                           

z pracownikami innych działów MOPS w celu udostępniania danych rodziny.  

9. współpraca z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym 

Urzędem Pracy i innymi instytucjami  

 

§ 37 

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego 

 

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego realizuje zadania w zakresie prowadzenia postępowań mających 

na celu ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia działań 

wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów. 

Do zadań Sekcji Funduszu Alimentacyjnego należy wspieranie osób znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów a w szczególności: 

1. przyjmowanie i weryfikacja kompletności wniosków o świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, 

2. prowadzenie rejestru osób składających wnioski oraz rejestru dłużników alimentacyjnych, 

3. rozpatrzenie wniosku i przygotowanie decyzji administracyjnej o przyznaniu bądź odmowie 

przyznania świadczenie z funduszu alimentacyjnego z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa materialnego i proceduralnego, 

4. bieżąca weryfikacja przyznanych świadczeń w oparciu o zmiany zgłaszane przez stronę bądź 

w oparciu o fakty znane organowi i prowadzenie postępowań mających na celu uchylenie 

decyzji, zmianę decyzji, wstrzymanie wypłaty świadczeń lub wznowienie wypłaty 

świadczeń, 

5. sporządzanie list wypłat gotówkowych i bezgotówkowych, 

6. prowadzenie korespondencji dotyczącej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

7. kompletowanie dokumentów na wniosek organu odwoławczego, 

8. współpraca z pracownikami innych działów MOPS w celu wymiany informacji, 

9. podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, a w szczególności współpraca z Komornikami 
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Sądowymi, Policją, Prokuraturą, Starostwem Powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy, 

Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami. 

 

§ 38 

Sekcja Realizacji Świadczeń z pomocy społecznej 

 

1. Sekcja Realizacji Świadczeń zajmuje się obsługą techniczną procesu postępowania 

administracyjnego w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji 

administracyjnych z zakresu pomocy społecznej oraz realizacja wydanych decyzji,                              

a w szczególności: 

1) przygotowanie indywidulanych decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym: kodeksie postepowania administracyjnego i ustawą o pomocy 

społecznej na podstawie zatwierdzonej pomocy dla osób do niej uprawnionych 

zawartej w wywiadzie środowiskowym lub innych dokumentach, 

2) obsługa systemu ewidencji klientów pomocy społecznej „POMOST”, 

3) sporządzanie list wypłat zasiłków  stałych, okresowych, celowych i innych 

wynikających z ustawy o pomocy społecznej, 

4) sporządzanie przekazów pieniężnych, 

5) prowadzenie rejestrów i ewidencji świadczeń, 

6) prowadzenie i przechowywanie teczek klientów, 

7) realizacja świadczeń niepieniężnych, 

8) prowadzenie ewidencji świadczeń niepieniężnych i rozliczanie tych świadczeń, 

9) przygotowanie umów na świadczenia niepieniężne wykonywane na rzecz klientów 

indywidualnych i ich realizacja, 

10) koordynowanie programów pomocy rzeczowej zgodnie z przyjętymi zasadami, 

11) prowadzenie magazynu pomocy rzeczowej, 

12) przygotowanie korespondencji do wysyłki, 

13) przygotowanie sprawozdań, zestawień, informacji zbiorczych innych materiałów 

statystycznych wg potrzeb, 

14) sporządzanie prognoz i zapotrzebowań na środki finansowe do realizacji świadczeń 

należących do właściwości komórki, 

15) obsługa spraw związanych z realizacją świadczeń w formie sprawienia pochówku, 

16) prowadzenie bieżącej analizy ekonomicznej przyznanych kwot świadczeń oraz 

realizacji planu budżetowego, 

17) współpraca z Działem księgowości w zakresie: 

 windykacji, należności wynikających z wydanych decyzji administracyjnych, 

 wydatków środków finansowych. 

18) przygotowanie danych niezbędnych do opracowania planów budżetowych oraz 

sprawozdawczości Ośrodka z zakresu działań komórki, 

19) bieżące sporządzanie informacji dot. zaangażowania środków finansowych                                    

z wyszczególnieniem formy pomocy dla innych komórek organizacyjnych Ośrodka, 
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20) prowadzenie postępowań związanych z uchylaniem, zmianą oraz stwierdzaniem 

nieważności decyzji, 

21) współdziałanie z działem pomocy środowiskowej i księgowości w kwestii 

prawidłowości, terminowości realizacji różnych form świadczeń pomocy społecznej. 

2. Przekazywanie dla osób wymagających wsparcia pomocy żywieniowej od darczyńców. 

3. Prowadzenie magazynu rzeczy używanych i ich rozdysponowywanie zgodnie z 

zatwierdzonymi wnioskami. 

4. Wydawnictwo artykułów spożywczych i prowadzenie spraw związanych z realizacji 

programu PEAD. 

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej. 

§ 39 

Sekcja dodatków mieszkaniowych 

 

1. Sekcja dodatków mieszkaniowych realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych i ustawy prawo energetyczne, a w szczególności: 

1) wydawanie i przyjmowanie wniosków o dodatek mieszkaniowy oraz o zryczałtowany 

dodatek energetyczny, 

2) udzielanie interesantom niezbędnych informacji w sprawach dodatków 

mieszkaniowych, zryczałtowanego dodatku energetycznego, 

3) sprawdzanie przyjętych wniosków pod względem ich poprawności i kompletności, 

4) prowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego rozpatrywania 

wniosków oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych, 

5) współpraca z działami Ośrodka oraz innymi instytucjami, w szczególności                                

z zarządcami i administratorami budynków w sprawach dodatków mieszkaniowych, 

6) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach związanych                                    

z dochodzeniem nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz nienależnie 

pobranego zryczałtowanego dodatku energetycznego, 

7) sporządzanie, sprawdzanie i zatwierdzanie list wypłat dodatków mieszkaniowych, 

zryczałtowanego dodatku energetycznego na podstawie podjętych decyzji                             

i przekazywanie ich do działu księgowości, 

8) opracowywanie projektu zapotrzebowania środków finansowych na realizację 

zadań, 

9) terminowe sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw, 

10) kompletowanie dokumentacji do organów odwoławczych oraz gromadzenie                           

i ewidencjonowanie dokumentacji w tym zakresie, 

11) prowadzenie ewidencji i rejestrów prowadzonych zadań, 

12) przeprowadzanie kontroli merytorycznej list wypłat z zakresu zadań, 

13) przeprowadzenia wywiadów środowiskowych dotyczących stanu majątkowego osób 

ubiegających się lub pobierających świadczenie w postaci dodatku mieszkaniowego, 

14) zachowanie tajemnicy służbowej oraz ochrona danych osobowych. 
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§ 40 

Sekcja Obsługi Stypendiów Socjalnych i Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych. 

 

1. Sekcja stypendiów socjalnych i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych wykonuje zadania 

związane z pomocą materialną dla uczących się dzieci i młodzieży, realizację programu 

dożywiania dzieci i młodzieży oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi i społecznymi dla osób 

korzystających z różnych form pomocy w tut. Ośrodku a w szczególności: 

2. W zakresie stypendiów socjalnych: do zadań związanych ze świadczeniem pomocy 

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie: 

a) stypendium szkolnego 

b) zasiłku szkolnego  

należy w szczególności: 

1) przyjmowanie i weryfikacja kompletności wniosków o przyznanie stypendium szkolnego 

oraz zasiłku szkolnego, 

2) ustalenie dla każdego wniosku indywidualnie wysokości pomocy materialnej dla 

uczniów w zależności od wysokości dochodu w rodzinie ucznia lub wystąpienia 

zdarzenia losowego, 

3) ustalenie zasadności wskazanej we wniosku pożądanej formy pomocy, 

4) przygotowanie decyzji administracyjnej o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy 

materialnej, 

5) przyjmowanie i weryfikacja dokumentów finansowych potwierdzających fakt 

poniesienia wydatków o charakterze edukacyjnym lub przyborów szkolnych 

niezbędnych do realizacji nauczania szkolnego, 

6) przygotowanie list refundacji wypłacanej w formie przelewu na wskazany we wniosku 

rachunek bankowy lub w formie gotówkowej w kasie Ośrodka, 

7) prowadzenie imiennych rejestrów uczniów korzystających z pomocy materialnej oraz 

indywidualnych akt postepowań z realizacji pomocy dla uczniów, 

8) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji zadań, 

9) dokonywanie analizy wydatków i monitorowanie ich zaangażowania, 

10) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy osobom ubiegającym się o pomoc 

materialną dla uczniów, 

11) obsługa programu komputerowego w zakresie wprowadzania danych do realizacji 

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 

3. W zakresie obsługi ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, do zadań sekcji należy                         

w szczególności: 

1) Przygotowanie decyzji o przyznaniu lub odmowie objęcia prawem do świadczeń 

opieki zdrowotnej osób ubezpieczonych,  

2) Przygotowanie imiennego wykazu osób wraz z podstawą oraz wysokością składki na 

ubezpieczenie zdrowotne opłacanej przez Ośrodek oraz zgłaszanie ich do 

ubezpieczenia. 

3) Przygotowanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania 

składek na ubezpieczenie społeczne. 
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4) Przygotowanie imiennego wykazu osób z podstawą oraz wysokością składek na 

ubezpieczenie społeczne oraz zgłaszanie ich do ubezpieczenia. 

5) Prowadzenie rejestru osób objętych prawem do świadczeń zdrowotnych                                 

i społecznych oraz osób wyrejestrowanych. 

6) Bieżąca weryfikacja świadczeń zdrowotnych i społecznych. 

7) Przekazywanie danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pomocą programu 

komputerowego Płatnik. 

8) Przygotowywanie decyzji o przyznaniu lub odmowie objęcia prawem do świadczeń 

zdrowotnych dla osób nie posiadających tytułu do bezpłatnych świadczeń. 

9) Sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji zadania. 

10) Dokonywanie analizy wydatków i monitorowanie ich zaangażowania. 

4. Do zadań związanych z realizacją zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: 

a) dzieciom do 6 roku życia, 

b) uczniom do czasu zakończenia szkoły gimnazjalnej, 

należy w szczególności: 

1) współpraca ze szkołami, przedszkolami, żłobkami w zakresie udzielania pomocy 

dzieciom i uczniom w formie posiłku, 

2) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w zakresie pomocy dożywiania, 

3) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji zadania, 

4) koordynowanie przepływu informacji pomiędzy placówkami oświatowymi                              

a pracownikami Zespołu Specjalistów Metodyczno – Konsultacyjnych. 

5. Do zadań sekcji należy również: 

1) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart świadczeń rzeczowych (realizacja 

zasiłków w formie rzeczowej) dla osób korzystających z pomocy, 

2) Przygotowanie list świadczeniobiorców uprawnionych do otrzymania opału                                  

w naturze i koordynowanie dostarczania opału do klienta z wykonawcami. 

 

§ 41 

Dział Kadr i Administracji 

 

1. Dział Kadr i Administracji wykonuje zadania związane z obsługą administracyjną Ośrodka, 

prowadzeniem spraw kadrowych, prowadzeniem postępowań o zamówienia publiczne, 

administrowanie  obiektami i Ośrodka oraz utrzymaniem i obsługą środków transportu. 

2. W ramach struktury Działu Kadr i  Administracji działa: 

 Sekretariat 

 Sekcja Informatyczna 

 Sekcja administracyjno – gospodarcza 

3. Działem Kadr i Administracji kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi. 

4. Do zadań Działu należy w szczególności: 

1) w zakresie obsługi organizacyjnej Ośrodka: 

1. analiza, opracowanie i doskonalenie wewnętrznych procesów 

organizacyjnych działalności Ośrodka, 
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2. prowadzenie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania Ośrodka, 

3. przygotowanie upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora 

oraz wniosków o udzielnie upoważnień i pełnomocnictw przez Prezydenta 

Miasta Zawiercia, 

4. prowadzenie spraw organizacyjnych dotyczących współpracy ze związkami 

zawodowymi i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, 

5. prowadzenie i ewidencja zbioru wewnętrznych aktów prawnych związanych                

z działalnością Ośrodka, 

6. prenumerata wydawnictw, prasy i literatury fachowej. 

 

2) w zakresie spraw pracowniczych 

1. współpraca z kierownikami w zakresie zatrudnienia, uczestniczenie                             

w doborze, rozmieszczeniu i racjonalnym wykorzystywaniu kadr zgodnie ze 

sporządzonym planem potrzeb Ośrodka, zawierającym spis wg zawodów, 

stanowisk pracy oraz wymagań: kwalifikacyjnych, wykształcenia, stażu pracy 

oraz predyspozycji psychofizycznych; 

2. przeprowadzanie wstępnej weryfikacji przydatności zawodowej kandydatów 

do pracy (rozmowa kwalifikacyjna), wstępne ustalenie warunków pracy                        

i płacy, kierowanie do akceptacji i weryfikacji w komórce, w której kandydat 

będzie zatrudniony, kierowanie na wstępne badania lekarskie                                         

i psychotechniczne; 

3. prowadzenie spraw związanych z procedurą naboru pracowników na wolne 

stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze, 

4. sporządzanie umów o pracę oraz wydawanie legitymacji służbowych,  

wprowadzanie danych do komputera i archiwizowanie (założenie akt 

pracowniczych) oraz przekazywanie niezbędnych informacji do instytucji,  

5. ustalanie, wg obowiązujących przepisów, stażów pracy skutkujących na urlop 

wypoczynkowy, wysokości nagród jubileuszowych, wymiaru okresu 

wypowiedzenia, uprawnień emerytalnych, dodatków za staż pracy itp.,  

6. rozpatrywanie, analizowanie i załatwianie formalności dotyczących urlopów 

okolicznościowych bezpłatnych, wychowawczych, zdrowotnych; 

przygotowywanie dokumentacji dotyczącej udzielanie urlopów 

dodatkowych; 

7. ewidencjonowanie i kontrolowanie czasu pracy, zwolnień lekarskich                            

i absencji; 

8. ewidencjonowanie oraz analizowanie wykroczeń dyscyplinarnych                                

i udzielanych kar regulaminowych; 

9. prowadzenie spraw w zakresie ruchu osobowego, jak: przeniesienia, 

przeszeregowania, awanse, degradacja, oraz wprowadzanie odpowiednich  

zmian w dokumentacji kadrowej; 

10. wydawanie opinii, zaświadczeń oraz udzielenie informacji o pracowniku na 

potrzeby wewnętrzne i instytucji zewnętrznych do tego upoważnionych; 
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11. udzielanie pracownikom informacji w zakresie prawa pracy; 

12. przygotowywanie i weryfikowanie dokumentów dotyczących zwolnienia 

pracownika wg obowiązujących przepisów, wydawanie świadectw pracy, 

opinii, zaświadczeń byłym pracownikom oraz instytucjom do tego 

upoważnionym; 

13. realizowanie całokształtu spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi oraz 

przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę; 

14. ewidencjonowanie, przechowywanie i analizowanie danych osobowych                        

o pracownikach; 

15. sporządzanie bilansów miesięcznych, kwartalnych i rocznych dotyczących 

kontrolowania czasu pracy; 

16. ewidencjonowanie i kontrolowanie planów i stanów zatrudnienia                                             

w przedsiębiorstwie na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne; 

17. prowadzenie całokształtu spraw związanych z wyróżnieniami 

pozamaterialnymi oraz odznaczeniami resortowymi i państwowymi; 

18. uczestniczenie w rozwiązywaniu konfliktów międzyludzkich; 

19. przestrzeganie przepisów regulujących zasady i formy wynagrodzeń; 

20. projektowanie systemów wynagrodzeń poprzez określanie form 

wynagrodzeń, identyfikację składników wynagrodzenia, budowanie tabel 

płac zasadniczych oraz projektowanie systemów premiowania i nagradzania, 

określanie wartości innych dopłat i dodatków zgodnie  z obowiązującymi 

przepisami; 

21. udział w pracach dot. wartościowania pracy; 

22. prowadzenie ewidencji i statystyki wynagrodzeń oraz kontrola ich poziomu                  

i struktury; 

23. analiza efektów stosowanego systemu wynagrodzeń w sferze motywacji, 

lojalności, ruchu zatrudnionych, jakości i wydajności pracy itp.; 

24. składanie miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych do e-PFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

25. prowadzenie dokumentacji cywilnych form zatrudnienia, łącznie z ich 

rejestrami. 

26. prowadzenie dokumentacji związanej z używaniem przez pracowników 

samochodów prywatnych do celów służbowych. 

27. tworzenie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych pracowników do 

ZUS, 

28. szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, 

29. sporządzanie rocznego planu dochodów i wydatków działalności socjalnej 

Ośrodka i prowadzenie tej działalności zgodnie z zatwierdzonym przez 

Dyrektora planem. 
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3) w zakresie zamówień publicznych 

a) przygotowywanie i prowadzenia postępowań dotyczących udzielania 

zamówień publicznych w oparciu o wnioski komórek organizacyjnych: 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej postepowań i udzielenie 

zamówienia publicznego, 

 przygotowywanie projektów umów dotyczących realizacji zamówienia 

publicznego od strony formalno – prawnej, we współpracy                              

z komórkami merytorycznymi, które przygotowują projekt umowy                      

w części dotyczącej przedmiotu zamówienia, 

 opracowywanie i zgłaszanie do publikacji ogłoszeń o zamówień 

publicznych, 

 prowadzenie obsługi wykonawców w zakresie udzielania wyjaśnień                 

w sprawie specyfikacji we współpracy z komórkami merytorycznymi, 

 uczestniczenie w pracach komisjach przetargowych, 

 prowadzenie rejestru zamówień publicznych, 

 prowadzenie ewidencji umów dotyczących zamówień publicznych, 

 opracowywanie i przekazywanie Prezesowi Urzędowi Zamówień 

Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, 

 przyjmowanie i rejestrowanie zapotrzebowań dotyczących wyrażania 

zgody na rozpoczęcie postepowania o udzielenia zamówienia. 

b) udzielnie zamówień publicznych prowadzone jest na podstawie ustawy 

Prawo zamówień Publicznych powyżej wartości 30 000 euro oraz 

Regulaminu Udzielania zamówień publicznych poniżej wartości 30 000 euro. 

 

§ 42 

Sekretariat 

 

Do zadań sekretariatu należy dbałość o prawidłowy i sprawny obieg dokumentów oraz właściwą 

selekcję informacji i spraw, przestrzegania ładu organizacyjnego, a w szczególności: 

a) obsługa korespondencji przychodzącej do Ośrodka i wychodzącej, prowadzenie ewidencji w 

tym zakresie, 

b) przekazywanie pism zgodnie z dekretacją do adresatów wewnętrznych i zewnętrznych, 

c) kopiowanie, faksowanie i kompletowanie dokumentów, 

d) sporządzanie rejestrów przesyłek listowych wychodzących poleconych i przekazywanie ich 

do operatora pocztowego, 

e) przyjmowanie interesantów i ich spraw oraz organizowanie ich spotkania z Dyrektorem,                  

Z-ca Dyrektora, bądź kierowanie ich do właściwych merytorycznie komórek 

organizacyjnych, 

f) obsługa centrali telefonicznej i łączenie rozmów, 

g) organizacja zebrań oraz spotkań służbowych Dyrektora, 

h) umawianie spotkań Dyrektora, 

i) dbałość o porządek, estetykę i wystrój sekretariatu oraz gabinetu Dyrektora, 
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j) prowadzenie rejestru wyjść służbowych pracowników Ośrodka, 

k) prowadzenie książki kontroli zewnętrznych w Ośrodku, 

l) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, 

m) zaopatrzenie sekretariatu i Dyrektora. 

 

§ 43 

Sekcja administracyjno – gospodarcza 

 

Do zadań sekcji należy zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji 

nieruchomości Ośrodka, środków transportu oraz środków trwałych, a także spraw dotyczących 

ujawniania informacji publicznych, a w szczególności: 

1) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, 

2) prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń i odszkodowań komunikacyjnych                                   

i nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ośrodka, lokali wynajmowanych przez 

Ośrodek oraz środków trwałych, 

3) utrzymanie i obsługa środków transportu Ośrodka zgodnie z  wewnętrznymi procedurami, 

4) administrowanie nieruchomościami Ośrodka i wykonywanie zadań związanych                                   

z czynnościami  technicznymi, a w szczególności:  

a) prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej zgodnie                       

z przepisami prawa budowlanego, 

b) zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń 

stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa 

budowlanego,  

c) kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, 

odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości,  

d) kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz 

terenów będących w zarzadzaniu Ośrodka,  

e) kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację instalacji technicznych                        

w budynku,  

f) kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości,  

g) kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,  

h) zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane                                  

z utrzymaniem nieruchomości. 

 

§ 44 

Sekcja Informatyki  

 

Sekcja Informatyki zajmuje się organizowaniem obsługi informatycznej Ośrodka, w tym                              

w szczególności: 

1) zapewnienie stałej sprawności technicznej i użytkowej sprzętu oraz oprogramowania 

komputerowego Ośrodka, 

2) zabezpieczenie programów i zbiorów przed ich zniszczeniem oraz zabezpieczenie systemu 



Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu  

 

36 

 

informatycznego Ośrodka, 

3) archiwizowanie zbiorów, indeksowanie oraz wykonywanie innych czynności związanych                      

z bieżącym funkcjonowaniem systemów komputerowych, 

4) zabezpieczenia bazy danych osobowych pracowników i świadczeniobiorców, planowanie 

potrzeby zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi informatycznej 

ośrodka i zgłaszanie do działu księgowości, 

5) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, 

6) instalacja zakupionego sprzętu komputerowego oraz konfiguracja, 

7) administrowanie siecią informatyczną Ośrodka, 

8) nadzór nad bezpieczeństwem przechowywania danych na nośnikach elektronicznych, 

9) koordynowanie tworzenia baz danych, 

10) nadzór nad eksploatacją oprogramowania, 

11) nadzór nad prawidłową amortyzacją sprzętu komputerowego, 

12) organizowanie i nadzorowanie konserwacji urządzeń komputerowych 

13) wdrażanie zagadnień związanych z elektroniczną administracją (e-urząd) 

14) administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Ośrodka, 

15) administrowanie platformą e-puap, 

16) przygotowywanie i wdrażanie formularzy elektronicznych  

17) administrowanie systemami operacyjnymi i bazami danych systemów, 

18) instalacja posiadanych i nowo zakupionych aplikacji/programów na stacjach roboczych, 

19) prowadzenie dokumentacji aktualnych parametrów instalacji programów na stacja 

roboczych, 

20) prowadzenie ewidencji licencji programów i systemów operacyjnych, 

21) udzielanie bieżących konsultacji informatycznych pracownikom Ośrodka, 

22) udział w określaniu polityki bezpieczeństwa informacji, 

23) identyfikowanie, analizowanie zagrożeń i ryzyka, którym poddane są dane osobowe – 

monitorowanie systemu bezpieczeństwa, 

24) zgłaszanie zagrożeń i nieprawidłowości w zakresie przetwarzania, zabezpieczenia zbiorów 

Dyrektorowi Ośrodka. 

25) generowanie i przesyłanie zbiorów centralnych oraz sprawozdań. 

26) przestrzeganie prawa autorskiego i praw pokrewnych w stosunku do oprogramowania 

użytkowanego w Ośrodku, 

27) administrowanie serwerownią, 

28) ustalenie uprawnień dostępu do danych i systemów. 
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§ 45 

Dział Księgowości  

 
Działem Księgowości kieruje Główny Księgowy a w razie jego nieobecności Zastępca Głównego  

Księgowego. 

1. Do zakresu działania Działu Księgowości należy w szczególności: 

Prowadzenie obsługi księgowo – finansowej MOPS 

1) prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z przepisami prawa w sposób zapewniający 

pełną kontrolę dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych, 

2) prowadzenie rzetelnej i pełnej dokumentacji księgowej (oraz kasowej), rejestrowanie 

wszystkich operacji finansowych i gospodarczych Ośrodka w systemie księgowości 

elektronicznej, 

3) weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po ich realizacji, 

4) zatwierdzanie (autoryzacja) operacji, finansowych oraz składanie kontrasygnaty                            

na zawartych umowach cywilnoprawnych, porozumieniach oraz pozostałej dokumentacji 

rodzącej skutki finansowe lub gospodarcze w zakresie realizacji planów finansowych 

Ośrodka oraz obowiązujących Uchwał budżetowych i Uchwał dotyczących Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta, 

5) monitoring przepływu środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie Ośrodka, 

bieżąca kontrola stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie Ośrodka, 

6) terminowe rozliczanie i odprowadzanie dochodów i innych należności budżetowych, 

7) terminowe regulowanie wszelkich płatności (zobowiązań) Ośrodka, 

8) prowadzenie obsługi kasowej Ośrodka w sposób zapewniający bezpieczeństwo aktywów 

pieniężnych w kasie Ośrodka i transportu gotówki, 

9) windykacja należności w zakresie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

10) dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, a w tym: umarzanie i aktualizacja środków 

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 

11) prowadzenie ewidencji środków trwałych i ksiąg inwentarzowych składników majątku 

objętych spisem z natury oraz pozostałych ewidencji związanych z inwentaryzacją jednostki 

budżetowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami kontroli 

zarządczej w tym kontroli finansowej, 

12) bieżąca kontrola nad przebiegiem realizacji budżetu i nad zgodnością operacji finansowych           

z planem finansowym, przygotowywanie zmian w planach finansowych Ośrodka, 

13) wycena składników majątku objętych spisem z natury, ustalenie i rozliczenie różnic 

inwentaryzacyjnych, 

14) prowadzenie ewidencji i dokumentacji finansowej pracowników zatrudnionych w Ośrodku 

niezależnie od formy prawnej zawartej umowy, 

15) obsługa wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                             

i osób, którym Komisja zleca wykonanie określonych zadań, 

16) rozliczanie delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów 

służbowych, 

17) prowadzenie księgowości Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
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18) przygotowywanie zapotrzebowania na środki finansowe w zakresie wynagrodzeń                             

i pozostałych płatności, 

19) naliczanie oraz sporządzanie list wypłat wynagrodzeń, wynagrodzeń za czas nieobecności                      

w pracy i świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla pracowników i zleceniobiorców, 

20) sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (ZUS RP-7) dla pracowników, 

byłych pracowników i zleceniobiorców, 

21) sporządzanie raportów imiennych i deklaracji rozliczeniowych dotyczących pracowników, 

zleceniobiorców, wysyłanie ich drogą elektroniczną oraz potwierdzanie faktu przekazania 

wyżej wymienionych dokumentów do ZUS, 

22) przygotowywanie i przekazywanie wszelkiej dokumentacji Działu do archiwizacji. 

 

 

Przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych i sprawozdawczości 

 

1) opracowywanie i aktualizowanie wewnętrznych projektów zarządzeń, instrukcji                            

i regulaminów dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym miedzy innymi: zasad 

Polityki rachunkowości wraz z załącznikami, Zakładowego Planu Kont, Instrukcji obiegu i 

kontroli dokumentów księgowych, Instrukcji dot. zasad gospodarki kasowej, Instrukcji 

inwentaryzacyjnej, pozostałych procedur kontroli zarządczej dotyczącej wykonywanych 

operacji finansowych i gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami                                      

a w szczególności w zakresie realizacji programów i projektów będących przedmiotem 

merytorycznego wykonywania zadań Ośrodka. 

2) przygotowywanie projektów planów finansowych dochodów i wydatków Ośrodka,                             

w tym na realizację zadań z dotacji, rządowych programów i projektów oraz projektów 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych, 

3) rzetelne, terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań w zakresie realizowanych 

zadań.  

4) udział w opracowywaniu i realizacji programów i projektów, w tym projektów 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych, 

5) przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

6) przestrzeganie tajemnicy służbowej i skarbowej oraz realizacja przepisów ustawy                         

o ochronie danych osobowych. 

7) sprawowanie nadzoru w obszarze związanym z zamówieniami publicznymi, w zakresie 

zgodności z planem finansowym oraz realizacji umów. 

 

 

§ 46 

Dział Usług Opiekuńczych 

 

1. Dział usług opiekuńczych świadczy usługi w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu 

wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. 
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Usługi opiekuńcze mogą być przyznawane także osobie, która wymaga pomocy innych 

osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni lub zstępni nie mogą 

takiej pomocy zapewnić.   

Charakter przyznanych usług zależy od stanu zdrowia podopiecznego. Usługi dzieli się na: 

opiekuńcze podstawowe, usługi opiekuńcze specjalistyczne, usługi specjalistyczne  dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. 

2. Działem kieruje Kierownik działu, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka. 

3. Kierownik Działu realizuje swe działania przy pomocy Zespołu Opiekunów. 

4. Do zadań kierownika należy w szczególności: 

1) dokonywanie analizy potrzeb i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na 

świadczenie usług w miejscu zamieszkania osobom starszym, długotrwale chorym, 

niepełnosprawnym, 

2) przyjmowanie interesantów i udzielanie niezbędnych informacji w zakresie załatwiania 

spraw, 

3) naliczanie odpłatności za świadczone usługi, 

4) współpraca z placówkami służby zdrowia świadczącymi usługi w zakresie podstawowej 

opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej                         

i leczenia uzależnień, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, opieki paliatywnej                   

o hospicyjnej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, szpitalnej, 

powiatowego centrum pomocy rodzinie, w celu poprawy jakości życia osobom tego 

wymagającym, 

5) ustalanie wymiaru czasowego i zakresu usług w oparciu o stwierdzone potrzeby, 

6) koordynacja prac zespołu opiekunów, 

7) nadzór nad jakością świadczonych usług 

8) kontrola merytoryczna rozliczeń finansowych i rzeczowych wykonanej pomocy 

usługowej, 

9) udział w pracach grup i zespołów zewnętrznych i wewnętrznych, mających na celu 

rozwiązywanie problemów osób i rodzin wymagających pomocy, 

10) załatwianie spaw interwencyjnych z zakresu świadczonych usług, 

11) opracowywanie sprawozdań i informacji o realizowanych działaniach, 

12) opracowywanie projektu zapotrzebowania środków finansowych na realizację zadań 

zespołów, 

13) prowadzenie właściwych ewidencji i rejestrów. 

 

3. Do zadań Zespołu Opiekunów należy w  szczególności: 

 

1. Realizacja usług opiekuńczych podstawowych w zakresie zapewnienia ogólnej pomocy                  

w czynnościach życiowych a w szczególności: 

a) utrzymanie w czystości chorego i otoczenia w tym: 

 opieka higieniczna i pielęgnacyjna, 

 zmiana bielizny pościelowej i osobistej, 

 utrzymanie w czystości pomieszczeń z których korzysta podopieczny. 
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b) zaspokojenie potrzeb w zakresie odżywiania poprzez: 

 zakup artykułów konsumpcyjnych, 

 przygotowanie lub pomoc w przygotowaniu posiłków ( w tym jednego posiłku ciepłego), 

 dostarczenie ciepłego posiłku ze stołówki (DDPS, szkoła, bar), 

 karmienie chorego. 

c) załatwianie innych spraw, w tym: 

 zakup artykułów przemysłowych, 

 pomoc w regulowaniu opłat 

 załatwianie spraw urzędowych, 

 interweniowanie w sprawie remontów i napraw. 

d) zapobieganie poczuciu bezradności, izolacji, osamotnienia poprzez: 

 współpracę z rodziną, 

 kształtowanie pozytywnych relacji podpieczonego z osobami bliskimi, 

 ułatwienie dostępu do edukacji i kultury (książki, prasa itp.), 

 w razie potrzeby organizowanie pomocy wiązanej, przy współpracy ze strony sąsiadów, 

osób prywatnych, Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, 

 kontakt z podpieczonymi przebywającymi w szpitalu. 

e) motywowanie podopiecznych do aktywności fizycznej i psychicznej poprzez: 

 motywowanie do dbałości o wygląd i stan zdrowia, 

 mobilizowanie do leczenia i rehabilitacji. 

f) sygnalizowanie o nieprawidłowym funkcjonowaniu bądź nieprawidłowym wykorzystaniu 

przyznanych środków finansowych przez podopiecznych zwłaszcza dotkniętych problemem 

alkoholowym. 

 

2. Realizacja usług specjalistycznych w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych,              

a w szczególności: 

 pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, 

 pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, 

 uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, 

 realizacja recept lekarskich, 

 kontrolowanie przyjmowania leków zleconych przez lekarza oraz obserwowanie 

ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, 

 zmiana opatrunków, pomoc w uzyskaniu i użyciu środków pomocniczych i materiałów 

medycznych, 

 wykonanie toalety przeciwodleżynowej, 

 zmiana pozycji chorego w łóżku, 

 pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia. 

 

3. Usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywane są                         

w wymiarze i zakresie dostosowanym indywidualnie do określonych potrzeb, stosownie do 

możliwości Ośrodka a w szczególności obejmują: 
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 kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych oraz 

umiejętności społecznego funkcjonowania i samoobsługi, 

 wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych 

 pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi. 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych 

 interwencje i pomoc w życiu rodziny 

 zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno- wychowawczych 
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Rozdział VII  

Ośrodki wsparcia. 

 

§ 47 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

 

1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest domem dziennego wsparcia, którego zadaniem jest 

świadczenie usług opiekuńczych, rekreacyjno – kulturalnych, edukacyjnych,                                          

a w szczególności: 

1) zapewnienie dziennej opieki klientom, zwłaszcza osobom w podeszłym wieku, 

samotnym, osamotnionym, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, przebywających 

w złych warunkach mieszkaniowych, o niskich dochodach, mającym niepoprawne 

stosunki rodzinne, 

2) zapewnienie całodziennego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja), 

3) organizowanie zajęć w ramach arteterapii i rehabilitacji służącej utrzymaniu sprawności 

psychofizycznej zgodnie z klasyfikacją wiekową, chorobową, niepełnosprawnością                         

i wyborem klienta, 

4) organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji klientów, 

5) organizacja imprez kulturalno – edukacyjnych z czynnym udziałem klientów domu, 

6) integracja osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym,  

7) zapewnienie pomocy psychologicznej i pielęgniarskiej klientom domu, 

8) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. 

 

2. Klientem Dziennego Domu Pomocy Społecznej może być mieszkaniec Zawiercia posiadający 

decyzję  administracyjną kierującą i ustalająca koszt pobytu i usług, wydana przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu. 

3. Szczegóły zakresu funkcjonowania placówki określa Regulamin Dziennego Domu Pomocy 

Społecznej. 

4. Dziennym Domem  Pomocy Społecznej kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio 

Dyrektorowi Ośrodka. 

5. Dzienny Dom Pomocy Społecznej realizuje swe zadania przy pomocy Zespołu obsługi 

kuchni, do którego zadań należą: 

1) prowadzenie stołówki zgodnie z obwiązującymi normami, przepisami, założeniami 

dietetycznymi oraz systemem HCCP, 

2) sporządzanie planów zamówień do stołówki i szacowanie ich wartości, 

3) prowadzenie magazynu żywności oraz weryfikacja przychodów i rozchodów 

magazynowych, 

4) prowadzenie dziennych i miesięcznych planów żywieniowych oraz stawek 

żywieniowych, 

5) prowadzenie rejestru decyzji, 

6) obliczanie odpłatności za posiłki oraz wystawieniu dowodów do zapłaty, 
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7) bieżąca współpraca z Działem Księgowości dot. analizy wydatkowania środków 

finansowych zgodnie z zaplanowanym budżetem oraz zawartymi umowami                           

z kontrahentami. 

 

§ 48 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest domem dziennego wsparcia i ogniwem oparcia 

społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo mających 

poważne trudności w życiu codziennym, wymagającym pomocy i opieki niezbędnej do życia 

w środowisku i społeczności, której same te osoby, ani ich rodziny nie mogą zapewnić 

wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Podstawowym zadaniem domu jest 

podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej 

samodzielnego życia, oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznym osób                         

z zaburzeniami psychicznymi. 

2. Podstawą przyjęcia do domu stanowi decyzja administracyjna.  

3. Szczegóły zakresu funkcjonowania placówki określa Regulamin Organizacyjny 

Środowiskowego Domu Samopomocy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. 

4. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio 

Dyrektorowi Ośrodka. 

5. Dom realizuje usługi wynikające z ustawy o pomocy społecznej poprzez program 

terapeutyczno – rehabilitacyjny, a w szczególności: 

1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, 

2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 

3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, 

4) poradnictwo psychologiczne, 

5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, 

7) niezbędną opiekę, 

8) terapię ruchową, 

9) spożywanie gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego, 

10) inne formy przystosowania. 

 

§ 49 

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny 

 

1. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny jest placówką wsparcia dla rodzin poprzez działania 

opiekuńcze i wychowawcze, a także udzielanie osobom i rodzinom znajdującym się                   

w sytuacji kryzysowej całodobowego schronienia. 

2. Ośrodkiem Wsparcia Dziecka i Rodziny kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio 

Dyrektorowi Ośrodka. 
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3. Szczegóły zakresu funkcjonowania placówki określa Regulamin Ośrodka Wsparcia 

Dziecka i Rodziny. 

4. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny działa przy pomocy: 

1) Świetlicy Środowiskowej 

2) Hostelu Pomocy Społecznej 

5. Świetlica Środowiskowa prowadzi zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, a także terapię 

indywidualną i grupową dzieci z rodzin patologicznych, uzależnionych i niewydolnych 

wychowawczo i ubogich. 

1. Świetlica organizuje zajęcia zgodnie z zainteresowaniami wychowanków,                              

a w szczególności: 

a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, terapeutyczne, samoobsługowe, 

specjalistyczne, kulturotwórcze, sportowe i inne, 

b) poradnictwo i zajęcia dla rodziców. 

6. Hostel pomocy społecznej zapewnia całodobowe schronienie osobom lub rodzinom 

znajdującym się w sytuacji kryzysowej, a w szczególności: przemocy domowej, zdarzenia 

losowego, klęski żywiołowej lub innego kryzysu, jak alkoholizm lub narkomania, które 

zmuszają do czasowego uzyskania schronienia. 

7. Hostel realizuje swoje zadania poprzez: 

 tymczasowe, całodobowe schronienie osobom lub rodzinom znajdującym się 

w sytuacji kryzysowej, 

 pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, prawnego, 

psychologicznego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych 

spraw bytowych, 

 prowadzenie terapii indywidualnych i grupowych dla sprawców i ofiar 

przemocy, 

 prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci, 

 udział w grupach wsparcia i samopomocy. 

8. Prawo do pobytu w Hostelu mają osoby, którym świadczenie to zostało przyznane 

decyzją Dyrektora MOPS w Zawierciu. 

 

§ 50 

Biuro obsługi zespołu interdyscyplinarnego. 

 

1. Biuro zajmuje się obsługą organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego i grup 

roboczych realizujących zadania w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

2. Biurem kieruje konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który podlega 

bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka. 

3. Do zadań biura należy w szczególności: 

1) Organizowanie specjalistycznych form pomocy, w szczególności poradnictwa 

psychologicznego, prawnego, socjalnego osobom i rodzinom z problemem 

przemocy oraz będących w innych sytuacjach kryzowych. 
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2) Organizowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych w sytuacji nagłego lub 

przewlekłego kryzysu oraz przygotowywanie osób w sytuacji kryzysowej do 

samodzielnego funkcjonowania. 

3) Zapewnienie na wniosek osoby dotkniętej przemocą bezpiecznego schronienia                     

w Hostelu oraz nocnych przyjęć interwencyjnych w asyście policji. 

4) Realizacja procedury „Niebiskiej Karty” 

5) Organizowanie interwencji oraz profesjonalnej pomocy w przypadku przemocy 

domowej, działania w oparciu o procedury mające na celu jej powstrzymanie. 

6) Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

7) Koordynowanie działań zmierzających do odzyskania przez rodzinę niezależności                    

i stabilnego funkcjonowania. 

8) Opracowanie i wdrażanie programów profilaktyczno - edukacyjnych na rzecz rodziny 

i dzieci. 

9) Promocja wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

10) Współpraca z różnymi służbami, z Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie 

przeciwdziałania przemocy i rozwiązywania problemów rodzinnych w sytuacji 

kryzysowej. 

11) Zapewnienie klientom dotkniętym przemocą w rodzinie, kompleksowej pomocy                    

w formie wsparcia, porad, konsultacji, informacji oraz organizowanie zajęć mających 

na celu eliminowanie deficytów w obszarze podstawowych umiejętności życiowych      

i wychowawczych. 

 

§ 51 

Służba bhp 

 

Służba bhp pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności: 

a) prowadzenie szkoleń wstępnych i ogólnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) prowadzenie bieżącej kontroli warunków pracy oraz nadzoru nad przestrzeganiem 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 

c) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach oraz przedstawianie 

wniosków zmierzających do usunięcia tych zagrożeń, 

d) sporządzanie i przestawienia pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy,  

e) opracowywanie regulaminów, instrukcji ogólnych i szczegółowych dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustalanie zadań dla osób kierujących pracownikami                               

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

f) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kompletowanie, rejestr 

i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków, 

g) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

pracownikami. 
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Rozdział VIII 

Skargi i wnioski 

 

 

§ 52 

1. Skargi i wnioski mogą być składane do Ośrodka w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. 

2. Skargi i wnioski podlegają obowiązkowej rejestracji w Dzienniku Korespondencyjnym                 

a następnie w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków prowadzonym przez sekretariat 

Ośrodka. 

 

§ 53 

1. Skargi i wnioski rozpatruje i podpisuje Dyrektor lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora, 

właściwa ze względu na przedmiot sprawy. 

 

§ 54 

1. Nadzór nad postępowaniem skargowym w Ośrodku sprawuje Z-ca Dyrektora oraz Kierownik 

komórki organizacyjnej według kompetencji i właściwości przedmiotu sprawy. 

2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy spraw, które wymagają zaangażowania przez różne 

komórki organizacyjne, z-ca Dyrektora zawiadamia o tym właściwe działy, wskazując termin 

do złożenia wyjaśnień i przygotowuje ostateczny projekt załatwienia skargi. 

 

§ 55 

1. Szczegółowy tryb postępowania ze skargami i wnioskami składanymi w Ośrodku określa 

odrębne zarządzenie Dyrektora. 

2. Rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z ustawą Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 

 

§ 56 

1. Skargi i wnioski przyjmowane są w siedzibie Ośrodka przy ul. Piłsudskiego 47, codziennie od 

poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Ośrodka. 

2. Dyrektor przyjmuje osobiście interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 do 

13:00, a w przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, w dzień następny. 

3. W przypadku nieobecności Dyrektora interesantów przyjmuje Zastępca Dyrektora. 

4. W pozostałych dniach tygodnia interesantów przyjmują kierownicy działów: 

 Kierownik Działu Świadczeń – wtorki i czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00, 

 Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej – środy i piątki w godzinach od 9:00 do 

13:00. 

5. W razie nieobecności kierownika interesantów przyjmuje zastępca. 
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Rozdział IX 

Organizacja i zasady wykonywania kontroli 

 

 

§ 57 

1. W ośrodku funkcjonuje system kontroli zarządczej oparty na standardach kontroli 

zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. 

2. System kontroli zarządczej obejmuje m.in. kontrolę wewnętrzną wszystkich stanowisk pracy 

i kontrolę zewnętrzną wynikającą z przepisów prawa. 

3. Kontrolę wewnętrzną wykonuje zastępca dyrektora, kierownicy działów, sekcji i zespołów 

jako kontrolę funkcjonowania. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do prowadzenia 

samokontroli na stanowiskach pracy. 

4. W ramach powierzonych zadań instytucjonalną kontrolę wewnętrzną wykonują: 

1) Dział Kadr i Administracji – w sprawach organizacji i funkcjonowania komórek 

organizacyjnych Ośrodka, dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

2) Główny Księgowy – w zakresie racjonalnej gospodarki budżetem i mieniem Ośrodka 

oraz w zakresie zadań merytorycznych realizowanych przez Ośrodek 

3) Sekcja ds. Informatyki – w zakresie zleconym przez Administratora Bezpieczeństwa 

Informacji, dotyczącym ochrony danych osobowych 

5. Zakres zadań kontrolnych dla poszczególnych pracowników określają zakresy czynności. 
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Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

 

§ 58 

 

1. Wykaz obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Ośrodka zawiera 

zakresy czynności tych pracowników. 

2. W ramach stanowisk pracy obowiązuje zasada pełnienia zastępstw w przypadku 

nieobecności pracownika w pracy. 

3. Sprawy porządkowe i dyscyplinarne pracowników regulują postanowienia Regulaminu 

Pracy. 

4. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pracownikach 

samorządowych, kodeksu pracy, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, ustawy o radcach prawnych, ustawy o zawodzie psychologa. 

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, a dotyczące funkcjonowania Ośrodka 

ustala Dyrektor w drodze zarządzenia. 

6. Zmiana Regulaminu wymaga trybu przewidzianego dla jego nadania. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Organizacyjnego  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zawierciu 

 

Służba bhp    Dyrektor 
 

   Radca prawny     

             
             

   
 

          

Dział Pomocy 
Środowiskowej 

 Dział Świadczeń  Dział Kadr                           
i Administracji 

 Główny księgowy  Ośrodek 
Wsparcia Dziecka 

i Rodziny 

 Dzienny Dom 
Pomocy 

Społecznej 

 Środowiskowy 
Dom 

Samopomocy 

             
Zespół Specjalistów 

Metodyczno – 
Konsultacyjnych 

 Zastępca 
Kierownika 

Działu Świadczeń 

  
Sekretariat 

  
Dział księgowości 

  
Hostel pomocy 

społecznej 

  
Zespół Obsługi 

kuchni 

  

             

Terenowe Zespoły 
Pracy Socjalnej 

 Sekcja Świadczeń 
Rodzinnych  

 Sekcja 
administracyjno 

gospodarcza 

    
Świetlica 

Środowiskowa 

    

             

 
Zespół ds. Asysty 

Rodziny 

  
Sekcja Funduszu 
Alimentacyjnego 

  
Sekcja 

informatyczna 

  
 

    Dział Usług 
Opiekuńczych 

 Biuro ds. obsługi 
zespołu 

Interdyscyplinarnego 

             

 
Zespół 

psychologów 

 Sekcja Realizacji 
Świadczeń z 

pomocy społecznej 

  
 

     Zespół 
Opiekunów 

  

             

Sekcja Rozwoju                 
i Strategii 

 Sekcja Dodatków 
Mieszkaniowych 

          

             

Sekcja Pomocy 
Instytucjonalnej                 
i Obsługi Klienta 

 Sekcja Obsługi 
Stypendiów Socjalnych i 

Ubezpieczeń 
Społecznych i 
Zdrowotnych  

          

Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu 
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Załącznik nr 2  
do Regulaminu Organizacyjnego  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu 

 

 

Dział symbol lokalizacja 

Dział Pomocy Środowiskowej DŚ Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47  - budynek MOPS 

 Zespół Specjalistów Metodyczno – Konsultacyjnych ZS Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47  - budynek MOPS 

 Sekcja Rozwoju i Strategii SR Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47  - budynek MOPS 

 Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej 

1) Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 

2) Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 

3) Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 

4) Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 

ZT  
Zawiercie, ul. Piłsudskiego 95 
Zawiercie, ul. Pastewna 6 
Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 8 
Zawiercie, ul. Filaretów 1 

 Zespół ds. asysty rodziny ZR Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47  - budynek MOPS 

 Zespół psychologów ZP Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47  - budynek MOPS 

 Sekcja Pomocy Instytucjonalnej oraz obsługi klienta pomocy społecznej SP Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47  - budynek MOPS 

Dział Świadczeń DP  

 Sekcja Świadczeń Rodzinnych   SO Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47  - budynek MOPS 

 Sekcja Funduszu Alimentacyjnego SA Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47  - budynek MOPS 

 Sekcja Realizacji Świadczeń z Pomocy Społecznej   SZ Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47  - budynek MOPS 

 Sekcja Dodatków Mieszkaniowych SM Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47  - budynek MOPS 

 Sekcja Obsługi Stypendiów Socjalnych i Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych SU Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47  - budynek MOPS 

Dział Kadr i Administracji DA Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47  - budynek MOPS 

 Sekretariat SD Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47  - budynek MOPS 

 Sekcja administracyjno – gospodarcza SG Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47  - budynek MOPS 

 Sekcja Informatyki SI Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47  - budynek MOPS 

Dział Księgowości DK Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47  - budynek MOPS 

Dział Usług Opiekuńczych DE Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47  - budynek MOPS 

 Zespół Opiekunów  Teren miasta Zawiercia 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej DD Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47  - budynek MOPS 

 Zespół Obsługi Kuchni  Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47  - budynek MOPS 

Środowiskowy Dom Samopomocy DO Zawiercie, ul. Krzywa 3 
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Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny DW Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48 

 Hostel Pomocy Społecznej  Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48 

 Świetlica Środowiskowa  Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48 

Biuro ds. obsługi zespołu interdyscyplinarnego BI Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48 

Służba bhp BHP Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47  - budynek MOPS 

 


