
Zarządzenie nr 25/2021 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach  

z dnia 29 grudnia 2021 r.  

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach  

 

Na podstawie § 10 pkt 5 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach stanowiącego 

załącznik do uchwały nr XXXVII/278/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 

2017 r. zarządzam, co następuje: 

 

§1 

1. Wprowadzam Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwany 

dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Schemat organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, zwany dalej 

„Schematem” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Zobowiązuję pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach do zapoznania 

się z treścią Regulaminu oraz Schematem, o których mowa w §1 niniejszego zarządzenia. 

 

§3 

Traci moc zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 lipca 2014 

r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Brzeszczach.  

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

załącznik nr 1     

do zarządzenia nr 25/2021   

Dyrektora OPS w Brzeszczach  

z dnia 29 grudnia 2021 r.   

 

 

     

Regulamin organizacyjny 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

1. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach, 

2. OPS – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy 

Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze, 

3. Statucie – oznacza to statut Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiący załącznik 

do uchwały nr XXXVII/278/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2017 

r. 

4. Dyrektorze – należy przez to rozumieć osobę kierującą pracą w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach, 

5. Pracodawcy – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, 

za który czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach, 

6. Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach na podstawie umowy o pracę, 

7. Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć dział lub samodzielne stanowisko 

zgodnie ze schematem organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach,  

8. Bezpośrednim przełożonym – należy przez to rozumieć osobę, której pracownik 

podlega bezpośrednio, zgodnie ze schematem organizacyjnym Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach. 

 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa wewnętrzną organizację oraz szczegółowe zadania i zasady 

funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach. 

 

§ 2 

OPS działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności: 

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

4. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

5. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych; 

7. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; 

8. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

9. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi; 

10. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

11. ustawy z  dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;      

12. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 



13. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

14. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

15. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; 

16. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 

17. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

18. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

19. ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych; 

20. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; 

21. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

22. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

23. ustawy z dnia 13 października 1988 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

24. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

25. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu; 

26. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

27. ustawy z dnia 23 października 2018 o Funduszu Solidarnościowym; 

28. ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; 

29. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

30. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

31. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  

32. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

33. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

oraz przepisów wykonawczych dla wyżej wymienionych ustaw, uchwał Rady Miejskiej 

w Brzeszczach i zarządzeń Burmistrza Brzeszcz. 

 

§3 

OPS jest jednostką organizacyjną Gminy Brzeszcze, działającą w formie jednostki budżetowej 

nieposiadającej osobowości prawnej, finansowaną z środków własnych gminy i środków 

administracji rządowej na zadania zlecone, dotacji, środków z funduszy europejskich 

oraz innych, w ramach ich pozyskiwania. 

 

1. OPS realizuje: 

1) zadania własne, wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw, 

Statutu OPS i uchwał Rady Miejskiej w Brzeszczach; 

2) zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw oraz Statutu OPS; 

3) zadania powierzone na mocy porozumień pomiędzy różnymi szczeblami 

administracji samorządowej, jak i pomiędzy administracją rządową i samorządową. 

2. W ramach zadań, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, OPS realizuje 

w szczególności: 

1) współdziałanie przy opracowywaniu i koordynowanie realizacji strategii 

rozwiązywania problemów społecznych w gminie; 

2) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społecznej i demograficznej; 

3) rozpoznawanie, diagnozowanie, ocena i zaspokajanie potrzeb osób i rodzin 

wymagających wsparcia, sporządzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych 

i wydawanie na tej podstawie decyzji administracyjnych, 



4) realizowanie pracy socjalnej; 

5) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych; 

6) przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych; 

7) prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie 

świadczeń rodzinnych i wypłacanie tych świadczeń; 

8) prowadzenie działań w sprawach dłużników alimentacyjnych; 

9) prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłacanie tych świadczeń; 

10) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 

m.in. opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także obsługa organizacyjno 

– techniczna zespołu interdyscyplinarnego;  

11) wspieranie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych, w tym m.in. opracowanie i realizacja trzyletnich programów 

wspierania rodziny, zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności 

w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci wsparcia asystenta rodziny oraz dostępu 

do specjalistycznego poradnictwa, tworzenie warunków podnoszenia kwalifikacji 

przez asystentów rodziny, współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej; 

12) prowadzenie postępowań i przyznawanie pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów; 

13) prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, 

a także wydawanie w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji 

administracyjnych oraz wypłacanie świadczeń; 

14) wydawanie zaświadczeń o dochodzie dla osób występujących o dofinansowanie 

z programu „Czyste powietrze”; 

15) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb, w tym promowanie aktywności lokalnej i wolontariatu;   

16) tworzenie programów, projektów pomocowych i osłonowych mających na celu 

wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym aplikowanie o środki 

zewnętrzne; 

17) przygotowywanie materiałów, decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu 

administracji publicznej; 

18) przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków; 

19) przygotowywanie materiałów w celu uchwalenia budżetu oraz jego wykonanie; 

20) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa 

oraz uchwał Rady Miejskiej w Brzeszczach. 

 

§4 

1. Status prawny pracowników OPS określa ustawa o pracownikach samorządowych. 

2. System kancelaryjny oraz klasyfikację rzeczową akt reguluje Instrukcja kancelaryjna 

OPS. 

3. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki 

pracodawcy i pracowników określa Regulamin pracy OPS.  

4. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności indywidualnej pracowników określają 

zakresy czynności.  

 

§5 

Strukturę organizacyjną OPS stanowią komórki organizacyjne i stanowiska, używając, 

przy znakowaniu spraw, symbolu literowego: 

1. Dyrektor – DN 



2. Dział Księgowości – DK 

3. Dział Pomocy Środowiskowej – PS 

4. Dział Usług i Świadczeń – DS 

5. Dział Usług Opiekuńczych - UO  

6. Dział Świadczeń Rodzinnych – SR 

7. Radca prawny - RP 

 

§6 

Dyrektor OPS 

 

1. Dyrektor kieruje pracą OPS poprzez wydawanie zarządzeń, regulaminów, poleceń 

służbowych oraz wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku 

do pracowników OPS.   

2. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio: Główny księgowy, kierownicy działów 

oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach. 

3. Dyrektor: 

1) reprezentuje OPS na zewnątrz i w ramach udzielonego przez Burmistrza Brzeszcz 

pełnomocnictwa upoważniony jest do składania w imieniu gminy Brzeszcze 

oświadczeń woli, dokonywania czynności prawnych i udzielania dalszych 

pełnomocnictw; 

2) występuje do Burmistrza Brzeszcz o upoważnienie innych osób do realizacji zadań 

statutowych OPS; 

3) może w drodze polecenia służbowego zobowiązać i upoważnić pracowników OPS 

do wykonywania w jego imieniu zadań zastrzeżonych do kompetencji Dyrektora; 

4) podejmuje decyzje dotyczące planowania i realizacji planu finansowego dochodów 

i wydatków w oparciu o wnioski przygotowane przez Głównego Księgowego; 

5) sprawuje kontrolę zarządczą w OPS na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach oraz aktach prawa miejscowego gminy Brzeszcze, w szczególności 

w odniesieniu do zadań realizowanych przez bezpośrednio podległych służbowo 

kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w pkt 3 ppkt 2 niniejszego 

paragrafu; 

6) składa Radzie Miejskiej w Brzeszczach coroczne sprawozdanie z działalności OPS 

oraz przedstawia potrzeby jednostki; 

7) co roku, do 30 kwietnia przedstawia Radzie Miejskiej w Brzeszczach ocenę 

zasobów pomocy społecznej, która wraz z rekomendacjami jest podstawą 

do planowania budżetu na rok następny; 

8) dokonuje okresowej oceny podległych mu bezpośrednio pracowników. 

4. Dyrektor, w celu poprawy jakości i efektywności pracy OPS, usprawnienia obsługi 

klientów OPS oraz współpracy w doskonaleniu zawodowym pracowników OPS może 

tworzyć w drodze zarządzenia zespoły zadaniowe, w szczególności do realizacji 

projektów, których zakres wykracza poza obszar działania jednej komórki 

organizacyjnej OPS. 

5. Dyrektora, podczas jego nieobecności, zastępują pracownicy OPS upoważnieni 

do wykonywania w jego imieniu określonych zadań, zastrzeżonych do kompetencji 

Dyrektora. 

 

 

 

 

 



§7 

Kierownicy komórek organizacyjnych OPS 

 

Dyrektor kieruje pracą OPS przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych. 

Kierownik działu jest bezpośrednim przełożonym pracowników działu i odpowiada przed 

Dyrektorem za właściwa organizację pracy komórki organizacyjnej oraz za realizację 

przydzielonych mu zadań. Do kompetencji ogólnych kierownika działu, w zakresie realizacji 

zadań podległej mu komórki organizacyjnej, należy w szczególności: 

1) realizacja zadań statutowych OPS oraz powierzonych przez Dyrektora; 

2) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej; 

3) zapewnienie sprawnego przepływu informacji; 

4) rozpatrywanie skarg i wniosków; 

5) sporządzanie obowiązującej dokumentacji i sprawozdań; 

6) udział w opracowywaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań komórki 

organizacyjnej; 

7) współpraca z Głównym księgowym oraz innymi komórkami organizacyjnymi OPS; 

8) ustalanie i sporządzanie zakresów czynności dla pracowników działu; 

9) prowadzenie szkoleń instruktażowych dla pracowników działu; 

10) dokonywanie oceny okresowej podległych pracowników; 

11) wnioskowanie o zmiany warunków wynagradzania oraz o nagrody i kary 

dla podległych pracowników; 

12) układanie planu urlopów dla zapewnienia normalnego toku pracy komórki 

organizacyjnej oraz akceptacja wniosków urlopowych pracowników działu. 

 

§8 

Dział Księgowości 

 

Dział Księgowości zajmuje się w szczególności prowadzeniem ksiąg rachunkowych, 

współpracą z instytucjami,  informowaniem Dyrektora o stanie finansów jednostki, 

nadzorowaniem procesów związanych z zatrudnianiem pracowników, wypłacaniem 

wynagrodzeń, ewidencją czasu pracy. 

 

Strukturę Działu Księgowości tworzą: 

1) Główny księgowy 

2) Zastępca Głównego księgowego 

3) Pracownicy na stanowiskach urzędniczych 

 

1. Główny księgowy jest bezpośrednim przełożonym pracowników Działu Księgowości. 

Dyrektor powierza Głównemu księgowemu obowiązki i odpowiedzialność w zakresie: 

1) prowadzenia rachunkowości jednostki; 

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; 

3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych 

z planem finansowym;  

4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 

Do kompetencji Głównego księgowego należy w szczególności: 

1) prowadzenie rachunkowości jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) realizacja zadań statutowych oraz powierzonych przez Dyrektora; 

3) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 

zarządczej; 



4) ocena całokształtu gospodarki finansowej OPS; 

5) opracowywanie planu dochodów i wydatków OPS; 

6) opracowywanie projektów dokumentacji opisującej przyjęte przez OPS zasady 

rachunkowości; 

7) monitorowanie i kontrola kosztów działalności OPS; 

8) nadzór nad zabezpieczeniem środków pieniężnych na rachunkach bankowych, 

zapewniających płynność finansową; 

9) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, sprawozdań w zakresie 

operacji gospodarczych, sprawozdań statystycznych oraz innych rozliczeń; 

10) nadzór nad przeprowadzaniem i rozliczaniem inwentaryzacji majątku; 

11) rozliczenie inwentaryzacji, okresowe rozliczanie osób materialnie 

odpowiedzialnych; 

12) zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz komórki organizacyjnej; 

13) ustalanie i sporządzanie zakresu czynności dla pracowników podległej komórki 

organizacyjnej; 

14) przeprowadzanie szkoleń instruktażowych dla pracowników podległej komórki 

organizacyjnej; 

15) dokonywanie oceny okresowej podległych pracowników; 

16) sprawowanie nadzoru nad przekazanym majątkiem; 

17) układanie planu urlopów dla zapewnienia normalnego toku pracy komórki 

organizacyjnej oraz akceptacja wniosków urlopowych pracowników działu. 

 

Podczas nieobecności Głównego księgowego jego obowiązki wykonuje Zastępca Głównego 

księgowego. 

 

2. Pracownicy na stanowiskach urzędniczych realizują zadania, które w szczególności 

obejmują: 

2.1 prowadzenie rachunkowości OPS polegającej na: 

a) prowadzeniu księgi rachunkowej w księgowym programie komputerowym, 

w zakresie dotyczącym dochodów i wydatków oraz innych, w ramach potrzeb, 

a zwłaszcza przyjmowania kompletów dokumentów podlegających ewidencji 

księgowej, 

b) dekretacji dokumentów i przedkładaniu Głównemu księgowemu do weryfikacji, 

c) księgowaniu dokumentów na kontach syntetycznych i analitycznych, zgodnie 

z zakładowym planem kont, comiesięcznym sporządzaniu zestawień obrotów i sald, 

d) dokonywaniu rozliczeń finansowych, 

2.2 ewidencję środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych      

i prawnych, 

2.3 sporządzanie przelewów wynikających z funkcjonowania OPS,  

2.4 prowadzenie czynności związanych z obsługą kasową w banku, 

2.5 sporządzanie dokumentacji płacowo – rozliczeniowej OPS, 

2.6 sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń, potrąceń z wynagrodzeń, 

przelewów do ZUS, US, PFRON, PPK 

2.7 prowadzenie wszystkich spraw kadrowych pracowników OPS, 

2.8 przygotowywanie zaświadczeń oraz prowadzenie ich rejestru. 

 

 

 



§9 

Dział Pomocy Środowiskowej 

 

Dział Pomocy Środowiskowej podejmuje działania zmierzające do poprawy jakości życia 

osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz działania ukierunkowane 

na pobudzanie potencjału i aktywności społecznej, a także inicjowanie samopomocy 

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych. 

Współdziała ze specjalistami różnych dziedzin w celu przeciwdziałania i ograniczania 

występowaniu negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenia ich skutków.  

 

Strukturę Działu Pomocy Środowiskowej tworzą: 

1. Kierownik działu  

2. Zespół pracy socjalnej 

3. Zespół asysty rodzinnej 

4. Schronisko dla osób bezdomnych 

4.1 Pracownik socjalny 

4.2 Opiekunowie w OPS 

5. Pracownik na stanowisku urzędniczym 

 

1. Kierownik jest bezpośrednim przełożonym pracowników Działu Pomocy Środowiskowej. 

Posiada kompetencje ogólne, o których mowa w §7 niniejszego Regulaminu 

oraz kompetencje szczególne, które obejmują: 

1.1 podpisywanie pism niezastrzeżonych dla Dyrektora, 

1.2 wystawianie faktur za pobyt w Dziennym Domu Senior+, 

1.3 wystawianie faktur za pobyt/rezerwację w Schronisku dla osób bezdomnych, 

1.4 koordynowanie pracą struktur w dziale, 

1.5 kierowanie asystentów do pracy z rodziną. 

 

2. Zespół pracy socjalnej realizuje zadania, które w szczególności obejmują: 

2.1 pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 

społecznym;  

2.2 prowadzenie postępowań w zakresie świadczeń z pomocy społecznej, w tym: 

a) przyjmowanie wniosków o pomoc, 

b) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, dokonywanie 

analizy sytuacji rodzin, pozyskiwanie dowodów w sprawie, 

c) kwalifikowanie do uzyskiwania świadczeń w formie i na zasadach określonych 

w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 

d) przekazywanie kompletnej dokumentacji do bezpośredniego przełożonego; 

2.3 zawieranie kontraktów socjalnych oraz ocena ich realizacji; 

2.4 podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających; 

2.5 kierowanie do domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych;  

2.6 prowadzenie postępowań w sprawie leczenia lub umieszczenia w domu pomocy 

społecznej bez zgody osoby, o której mowa w ustawie o ochronie zdrowia 

psychicznego, 

2.7 potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

2.8 zapewnienie ciągłości świadczeń dla osób i rodzin wymagających ochrony; 

2.9 organizowanie pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych przez zapewnienie im wsparcia i pomocy asystenta 

rodziny, 



2.10 analizowanie, diagnozowanie oraz ocena zjawisk indywidualnych 

i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia 

z pomocy społecznej i kwalifikowanie do ich uzyskania, 

2.11 realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie, w szczególności współudział w opracowaniu oraz realizacji gminnego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie, w tym m.in.: 

a) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne, służące 

wzmacnianiu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców 

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 

b) realizacja procedury „Niebieskie karty”, 

c) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie bezpiecznego 

schronienia; 

d) przedstawicielstwo w zespole interdyscyplinarnym; 

e) udział w grupach roboczych. 

2.12 organizacja prac społecznie użytecznych i nadzór nad ich realizacją, w tym: 

a) pozyskiwanie informacji w zakresie zapotrzebowania na prace społecznie 

użyteczne, 

b) wskazywanie kandydatów do prac społecznie użytecznych, 

c) współpraca z urzędem pracy oraz pracodawcami w zakresie angażowania 

bezrobotnych do prac społecznie użytecznych, sporządzanie listy kandydatów, 

informowanie o terminach odbioru skierowań, ustalanie terminów szkoleń bhp, 

itp.,  

d) przygotowywanie harmonogramów prac społecznie użytecznych, prowadzenie 

rejestru osób odbywających prace społecznie użyteczne, rozliczanie 

przepracowanych godzin, itp. 

2.13 współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami, 

2.14 prowadzenie postępowań wyjaśniających, w tym wywiadów na potrzeby innych 

instytucji, 

2.15 przygotowywanie zaświadczeń. 

 

3. Zespół asysty rodzinnej realizuje zadania, które w szczególności obejmują: 

3.1 opracowywanie i realizację planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny 

oraz w konsultacji z pracownikiem socjalnym, 

3.2 opracowywanie, we współpracy z rodziną i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

planu pracy z rodziną skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu 

w pieczy zastępczej, 

3.3 udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 

3.4 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, 

3.5 wspieranie społecznej aktywności rodzin, 

3.6 motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc 

w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, 

3.7 motywowanie rodziców do udziału w zajęciach grupowych, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych, 

3.8 udzielanie wsparcia dzieciom, szczególnie poprzez ich uczestnictwo w zajęciach 

psychoedukacyjnych, 



3.9 podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin, 

3.10 prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców 

i dzieci, 

3.11 prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,  

3.12 dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, 

3.13 monitorowanie funkcji rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 

3.14 sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, 

3.15 współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, 

organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami i osobami specjalizującymi 

się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny oraz współpraca z zespołem 

interdyscyplinarnym lub innymi podmiotami, których pomoc jest niezbędna 

przy realizacji zadań, 

3.16 opracowywanie i wdrażanie gminnego programu wspierania rodziny. 

 

4. Schronisko dla osób bezdomnych realizuje zadania, które w szczególności obejmują: 

4.1 pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 

społecznym;  

4.2 prowadzenie postępowań w zakresie świadczeń z pomocy społecznej, w tym: 

e) przyjmowanie wniosków o pomoc, 

f) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, dokonywanie 

analizy sytuacji osób i rodzin, pozyskiwanie dowodów w sprawie, 

g) kwalifikowanie do uzyskiwania świadczeń w formie i na zasadach określonych 

w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 

h) przekazywanie kompletnej dokumentacji do bezpośredniego przełożonego; 

4.3 zawieranie kontraktów socjalnych oraz ocena ich realizacji; 

4.4 podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających; 

4.5 kierowanie do domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych;  

4.6 prowadzenie postępowań w sprawie leczenia lub umieszczenia w domu pomocy 

społecznej bez zgody osoby, o której mowa w ustawie o ochronie zdrowia 

psychicznego, 

4.7 potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

4.8 zapewnienie ciągłości świadczeń dla osób i rodzin wymagających ochrony; 

4.9 udzielanie osobom bezdomnym całodobowego, tymczasowego schronienia oraz usług 

ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności 

i uzyskanie samodzielności życiowej; 

4.10 umożliwianie osobom bezdomnym spożycia posiłku oraz dostępu do kuchni 

zapewniającej samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju; 

4.11 umożliwianie osobom bezdomnym skorzystania z prysznica, wymiany, prania 

i suszenia odzieży; 

4.12 zapewnianie osobom bezdomnym informacji o dostępnych formach pomocy, 

a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu, 

4.13 wskazywanie kandydatów do prac społecznie użytecznych, 

4.14 współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami; 

4.15 prowadzenie postępowań wyjaśniających, w tym wywiadów na potrzeby innych 

instytucji. 

  

 



5. Pracownik na stanowisku urzędniczym realizuje zadania, które w szczególności 

obejmują:  

5.1 współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu 

regionalnych i lokalnych programów, ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia 

obywateli; 

5.2 poszukiwanie oraz gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania 

środków na realizację zadań Ośrodka ze źródeł innych niż budżet gminy, w tym 

pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej; 

5.3 opracowywanie propozycji wystąpień o środki na realizację programów i projektów 

z innych źródeł; 

5.4 konsultacje z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w sprawie realizacji 

programów i projektów; 

5.5 opracowywanie dokumentacji oraz harmonogramów realizacji programów i projektów; 

5.6 rozliczanie programów i projektów, sporządzanie obowiązujących sprawozdań 

oraz stała współpraca w tym zakresie z Działem Księgowości. 

 

§10 

Dział Usług i Świadczeń 

 

Dział Usług i Świadczeń zajmuje się obsługą administracyjną określonych świadczeń 

materialnych i niematerialnych, prowadzeniem postępowań z zakresu prawa zamówień 

publicznych, organizacją składnicy akt, obsługą sekretariatu jednostki. 

 

Strukturę Działu Pomocy Środowiskowej tworzą: 

1) Kierownik działu  

2) Pracownicy na stanowiskach urzędniczych 

 

1. Kierownik jest bezpośrednim przełożonym pracowników Działu Usług i Świadczeń 

Posiada kompetencje ogólne, o których mowa w §7 niniejszego Regulaminu 

oraz kompetencje szczególne, które obejmują:  

1.1 podpisywanie pism niezastrzeżonych dla Dyrektora, 

1.2 merytoryczną działalność wynikającą ze Statutu OPS w czasie nieobecności Dyrektora; 

1.3 prowadzenie gospodarki finansowej OPS, w ramach przyznanych środków 

finansowych z budżetu gminy, budżetu państwa oraz pozyskanych środków 

zewnętrznych, w czasie nieobecności Dyrektora. 

 

2. Pracownicy na stanowiskach urzędniczych realizują zadania, które w szczególności 

obejmują: 

2.1 organizację i obsługę sekretariatu OPS, w tym m.in.: 

a) przyjmowanie interesantów, udzielanie im informacji, kierowanie do właściwych 

komórek organizacyjnych, wydawanie decyzji administracyjnych i informacji; 

b) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz przekazywanie poczty 

do właściwych komórek organizacyjnych, 

c) wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń OPS; 

2.2 prowadzenie rejestrów określonych rodzajów świadczeń materialnych 

i niematerialnych; 

2.3 sporządzanie decyzji administracyjnych oraz informacji na określone rodzaje 

świadczeń materialnych i niematerialnych; 

2.4 sporządzenie list wypłat określonych rodzajów świadczeń materialnych;  

2.5 sporządzanie rozliczeń określonych rodzajów świadczeń niematerialnych; 



2.6 sporządzanie projektów umów i porozumień wynikających z obsługi administracyjnej 

określonych rodzajów świadczeń; 

2.7 prowadzenie rejestru zaświadczeń; 

2.8 organizacja i obsługa składnicy akt; 

2.9 organizacja i obsługa zaopatrzenia OPS w niezbędne do pracy materiały i środki. 

 

§11 

Dział Usług Opiekuńczych 

 

Dział Usług Opiekuńczych zajmuje się organizacją i obsługą usług opiekuńczych u osób, które 

z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione 

oraz organizacją i obsługą specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych 

do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, których 

zakres regulują odrębne przepisy i które świadczone są przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem zawodowym.  

 

Strukturę Działu Usług Opiekuńczych tworzą: 

1) Kierownik działu  

2) Opiekunki 

 

1. Kierownik jest bezpośrednim przełożonym pracowników Działu Usług Opiekuńczych 

Posiada kompetencje ogólne, o których mowa w §7 niniejszego Regulaminu 

oraz kompetencje szczególne, które obejmują: 

1.1 wystawianie faktur na odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, 

1.2 podpisywanie pism niezastrzeżonych dla Dyrektora. 

 

2. Opiekunki świadczą usługi opiekuńcze, które obejmują pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację 

oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  

 

§12 

Dział Świadczeń Rodzinnych 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych zajmuje się prowadzeniem postępowań z zakresu ustalania 

uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń „Za życiem” 

oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawaniem zaświadczeń o dochodzie 

dla osób występujących o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”. 

 

Strukturę Działu Świadczeń Rodzinnych tworzą: 

1) Kierownik działu  

2) Zastępca kierownika działu  

3) Pracownicy na stanowiskach urzędniczych 

 

1. Kierownik jest bezpośrednim przełożonym pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych. 

Posiada kompetencje ogólne, o których mowa w §7 niniejszego Regulaminu 

oraz kompetencje szczególne, które obejmują podpisywanie pism niezastrzeżonych 

dla Dyrektora. 

 



2. Zastępca kierownika działu, podczas nieobecności Kierownika działu wykonuje jego 

obowiązki w oparciu o kompetencje ogólne, o których mowa w §7 niniejszego Regulaminu, 

a także, podczas nieobecności Dyrektora, w jego imieniu wykonuje obowiązki, które 

obejmują:  

2.1 merytoryczną działalność wynikającą ze Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach; 

2.2 prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, 

w ramach przyznanych środków finansowych z budżetu gminy, budżetu państwa 

oraz pozyskanych środków zewnętrznych; 

2.3 nawiązywanie umów w roku budżetowym i latach następnych dla zapewnienia 

ciągłości działania jednostki, w sprawach związanych z funkcjonowaniem i bieżącą 

działalnością OPS. 

 

3. Pracownicy na stanowiskach urzędniczych realizują zadania, które w szczególności 

obejmują: 

3.1 prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń 

wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i sporządzanie 

w tych sprawach decyzji administracyjnych; 

3.2 prowadzenie dokumentacji osobowej świadczeniobiorców oraz rejestrów określonych 

rodzajów świadczeń; 

3.3 współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie uzyskiwania 

informacji niezbędnych do ustalania prawa do świadczeń; 

3.4 przygotowywanie zaświadczeń oraz prowadzenie ich rejestru;   

3.5 przygotowywanie list wypłat określonych rodzajów świadczeń;  

3.6 prowadzenie działań w sprawach dłużników alimentacyjnych. 

 

§13 

Radca prawny 

 

Radca prawny zajmuje samodzielne stanowisko podległe bezpośrednio Dyrektorowi OPS. 

Świadczy pomoc prawną, w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, 

sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz występowanie 

przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.  

 

§14 

Zadania wspólne pracowników i zasady współpracy 

 

1. Zadania wspólne pracowników obejmują: 

1.1 sporządzanie obowiązujących sprawozdań, 

1.2 przygotowywanie corocznej archiwizacji wytworzonej dokumentacji, 

1.3 współudział w przygotowywaniu postępowań o udzielenia zamówień publicznych, 

1.4 podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach 

i samokształcenie oraz przekazywanie zdobytej wiedzy współpracownikom, 

1.5 przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy i ustalonego w OPS porządku, 

1.6 przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp. 

 

2. Przy wykonywaniu zadań pracownicy mają obowiązek: 

2.1 kierować się zasadami etyki zawodowej, 

2.2 kierować się zasadą dobra osób i rodzin, poszanowania ich godności osobistej 

i prawa do samostanowienia, 



2.3 przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym, 

2.4 zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także 

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

2.5 wykonywać zadania z należytą starannością. 

 

3. W przypadku prowadzenia spraw wchodzących w zakres działania kilku komórek 

organizacyjnych, mają one obowiązek współdziałania ze sobą. Dyrektor może 

wyznaczyć dział wiodący lub koordynatora, do którego należy załatwienie sprawy 

w ostatecznej formie.  

 

§15 

Outsourcing  

 

OPS stosuje outsourcing zewnętrzny (przejęcie przez specjalistyczną w danej dziedzinie firmę 

części obowiązków, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej) w zakresie usług: 

1. informatycznych  

2. psychologa/psychoterapeuty 

3. inspektora ochrony danych osobowych 

4. specjalisty ds. BHP 

 

§16 

Zasady podpisywania dokumentów i korespondencji  

 

1. Do podpisu Dyrektora zastrzega się w szczególności: 

1.1 zarządzenia, regulaminy, instrukcje, procedury, umowy, pisma okólne 

1.2 pisma i materiały kierowane do Rady Miejskiej, Burmistrza gminy, organów 

administracji rządowej i samorządowej, organów wymiaru sprawiedliwości 

w sprawach wymagających wystąpienia Dyrektora, 

1.3 odpowiedzi na skargi i wnioski. 

2. Projekty pism zastrzeżonych do podpisu Dyrektora powinny być podpisane przez 

pracownika opracowującego pismo. 

3. Główny księgowy podpisuje dokumenty w zakresie uprawnień wynikających 

z przepisów szczególnych. 

4. Kierownicy działów podpisują pisma i materiały dotyczące spraw organizacyjnych 

działu i inne, niezastrzeżone do podpisu Dyrektora. 

5. Pracownicy podpisują sporządzone przez siebie adnotacje urzędowe oraz pisma 

i dokumenty w zakresie udzielonych im upoważnień. 

6. Obieg, rejestracja, znakowanie, przekazywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa 

się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej.  

 

§17 

Zasady udzielania pełnomocnictw i upoważnień 

 

1. W uzasadnionych przepisami prawa przypadkach, pracownikom mogą zostać udzielone 

przez Dyrektora oraz Burmistrza gminy upoważnienia lub pełnomocnictwa 

do wykonywania określonych czynności i zadań. 

2. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień prowadzi Dział Księgowości. 

3. 1 egzemplarz udzielonego pełnomocnictwa lub upoważnienia oraz dokument 

o ich cofnięciu włącza się do akt osobowych pracownika. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=trow5&q=outsourcing&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjvnaCv3Mr3AhUFGuwKHQ2CCU4QkeECKAB6BAgCEDc


4. Przy wszystkich czynnościach prawnych mogących spowodować powstanie 

zobowiązań finansowych OPS, wymagana jest kontrasygnata Głównego księgowego 

lub osoby przez niego upoważnionej. 

 

§18 

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków 

 

1. W sprawach skarg i wniosków stosuje się ustawę Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 

2. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków Dyrektor powierza 

wyznaczonym pracownikom w drodze zarządzenia. 

 

§19 

Organizacja działalności kontrolnej 

 

System kontroli obejmuje kontrolę zewnętrzną i wewnętrzną. 

1. Kontrola zewnętrzna prowadzona jest przez służby do tego powołane, na podstawie 

przepisów prawa. 

2. Kontrola wewnętrzna prowadzona jest w ramach kontroli zarządczej przez: 

2.1 Głównego księgowego, w sprawach finansowo – księgowych w zakresie 

określonym ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych, 

2.2 Dyrektora lub upoważnionego pracownika, we wszystkich sprawach dotyczących 

OPS.     

 

§20 

Zasady udzielania informacji mediom 

 

Informacji mediom udziela Dyrektor lub upoważniony pracownik OPS. 
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Schemat organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach 
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