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    REGULAMIN  ORGANIZACYJNY 

 

       Rozdział I 

         Postanowienia  ogólne 

 

         § 1 

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie,  
zwany dalej „Regulaminem„ określa zasady funkcjonowania Ośrodka. 

 

     § 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o : 

1) Ośrodku – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nadarzynie, 

2) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie, 

3) Statucie  -  należy przez to rozumieć Statut Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn, 

4) Kierowniku – należy przez to  rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nadarzynie, 

5) stanowiska pracy – należy przez to rozumieć wyodrębnione w strukturze 
organizacyjnej ośrodka stanowiska pracy, które wykonują zadania o 
jednorodnym lub podobnym charakterze - samodzielnie, 

6) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Nadarzyn, 

7) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nadarzyn. 

 

 § 3 

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Nadarzyn. 

2. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone  Gminy Nadarzyn w zakresie 
pomocy społecznej oraz inne zadania własne i zlecone wynikające z 
odrębnych przepisów, a także zadania przekazane przez Wójta do załatwiania 
Ośrodkowi w jego imieniu. 

       



§ 4 

Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uchwał  Rady 
Gminy, zarządzeń Wójta, Statutu oraz zarządzeń kierownika ośrodka. 

 

                       Rozdział II 

                                                Zasady kierowania ośrodkiem 

 

§ 5 

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik. 

2. Kierownik kieruje pracą ośrodka przy pomocy głównego księgowego. 

3. Kierownik określa szczegółowy zakres obowiązków podległych mu 
pracowników. 

4. Kierownik wydaje akty wewnętrzne w formie zarządzeń, regulaminów, 
instrukcji, komunikatów. 

5. Kierownik jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników 
zatrudnionych w ośrodku. 

          § 6 

1. Kierownik ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 

2. Kierownik ośrodka decyduje samodzielnie  o zatrudnianiu, zwalnianiu, 
wynagradzaniu, przyznawaniu nagród, udzielaniu kar porządkowych i innych 
sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących  pracowników ośrodka. 

3. Kierownik wykonuje zadania według właściwości rzeczowej i miejscowej na 
podstawie obowiązujących uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń i ustaleń 
Wójta Gminy. 

 

Rozdział III 

                                                Organizacja Ośrodka 

 

      § 7 

1. Strukturę organizacyjną ośrodka tworzą samodzielne stanowiska pracy. W 
razie potrzeby może być utworzona  sekcja. 

2. Podstawową strukturę organizacyjną ośrodka przedstawia Schemat 
Organizacyjny Ośrodka, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 



              § 8 

1.W skład ośrodka wchodzą następujące  stanowiska pracy: 

 1) Kierownik Ośrodka – 1 etat  - K 

 2) Główny Księgowy   - ½ etatu  - GK 

 3) Radca Prawny         - ½ etatu  - RP 

 4) Pracownicy Socjalni  - 3 etaty  - PS 

 5) Pracownik administracyjny  - ½ etatu- PA 

 6) Księgowa  - ½ etatu   -GK 

 7) Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych ,funduszu alimentacyjnego i stypendium 
socjalnego – 2 etaty    -  ŚR, FA, S 

 

2. W przypadku utworzenia sekcji, pracą sekcji kieruje kierownik lub koordynator 
wyznaczony przez Kierownika Ośrodka spośród pracowników tej sekcji. 

 

             Rozdział  IV 

                    Zakresy działania sekcji i samodzielnych stanowisk  pracy. 

 

           § 9 

Kierownik sekcji, koordynator oraz samodzielne stanowiska pracy odpowiadają za 
prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań, a w szczególności za: 

1) terminowość, rzetelność i zgodne z prawem załatwianie spraw, 

2) przestrzeganie  postanowień regulaminów, zarządzeń i poleceń, 

3) usprawnianie organizacji, metod i form pracy, 

4) opracowywanie procedur załatwiania poszczególnych spraw. 

 

   

      § 10 

W celu właściwego wykonywania zadań komórki organizacyjne  oraz samodzielne 
stanowiska pracy zobowiązane są do bieżącej współpracy. 

 

            



§ 11 

Kierownik ośrodka odpowiedzialny jest za: 

1) organizację pracy ośrodka oraz nadzór i kontrolę wykonywanych zadań, 

2) wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie upoważnienia  Wójta 
Gminy, 

3) sporządzanie planu budżetu ośrodka oraz gospodarowanie przydzielonymi 
środkami finansowymi i rozliczanie realizowanych zadań, 

4) współtworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy 
społecznej poprzez tworzenie niezbędnej infrastruktury  socjalnej na terenie 
Gminy Nadarzyn, 

5) przedstawianie Radzie Gminy sprawozdania z działalności ośrodka, 

6) reprezentowanie ośrodka na zewnątrz, 

7) współpracę z Radą Gminy i jej komisjami, instytucjami, organizacjami 
społecznymi, Kościołem i związkami wyznaniowymi, a także z zakładami 
pracy w celu realizacji zadań z pomocy społecznej. 

 

     § 12 

1.  Pomoc środowiskowa składa się z pracowników socjalnych pracujących w 
rejonach, którzy realizują zadania ustawy o pomocy społecznej. 

      2.  Do zadań pracowników socjalnych należy w szczególności : 

1) ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, analiza i ocena zjawisk 
społecznych,            

            2) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania 
  klientów, 

3) współpraca z organizacjami społecznymi, kościołem, związkami 
wyznaniowymi,   powiatowym urzędem pracy, zakładami pracy, służbą 
zdrowia w celu doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia się osób i 
rodzin, ich integracji ze środowiskiem oraz w celu lepszego rozeznania 
środowiska i problemów mieszkańców gminy, 

            4) pobudzanie społecznej aktywności, 

5) planowanie pomocy oraz kontrolowanie czy udzielenia pomoc spełnia swoje 
zadani, 

6) poradnictwo, podejmowanie interwencji kryzysowej, praca socjalna 
rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i 
rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego 
funkcjonowania w społeczeństwie, 



7) poznawanie na bieżąco przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego, 
które mogą przyczynić się do lepszego planowania pomocy, 

8) prowadzenie i zbieranie dokumentacji umożliwiającej potwierdzenie sytuacji 
materialnej i innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, 

            9) przygotowywanie materiałów niezbędnych do sprawozdawczości. 

 

§  13 

Pracownicy świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i stypendium socjalnego   
wykonują zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm. ) i ustawy z dnia 
7 września  2007 r.  o pomocy osobom uprawnionych do alimentów ( Dz. U. z 2009 r. 
nr  1, poz. 7 ze zm. ) i ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświacie ( Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) w szczególności  poprzez: 

1) przyjmowanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnego i stypendiów socjalnych oraz ustalanie uprawnień do tych 
świadczeń, 

2) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń 
wymienionych w pkt 1, 

3) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym 
przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego i odbieraniu o świadczenia 
majątkowego, 

4) sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych ,funduszu alimentacyjnego i 
stypendium socjalnego, 

5) sporządzanie sprawozdań z zakresu powierzonych obowiązków, 

6) współpraca z instytucjami prowadzącymi sprawy osób zobowiązanych do 
alimentacji oraz z organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne 
przeciwko dłużnikom alimentacyjnym. 

 

      § 14  

Główny księgowy   

1) Główny księgowy nadzoruje bezpośrednio pracę księgowej i kasjera. 

2) Główny księgowy : 

1. odpowiada za prawidłową gospodarkę finansowo - księgową ośrodka, 

2. współpracuje z kierownikiem ośrodka w celu zaplanowania środków 
finansowych  na realizację zadań statutowych ośrodka,  

3. współuczestniczy w dysponowaniu środkami finansowymi ośrodka, 



4. sprawuje nadzór i kontrolę nad całością gospodarki finansowej i 
prowadzeniem rachunkowości, 

5. wnioskuje w sprawach zmiany planów gospodarczych i finansowych w 
zależności od potrzeb i w ramach obowiązujących przepisów, 

6. opracowuje analizy w zakresie  kosztów ogólnych , jednostkowych i 
funduszu płac, 

7. prowadzi nadzór nad prawidłową gospodarką materiałową, 

8. odpowiada za terminową  i właściwą sprawozdawczość, 

9. nadzoruje i kontroluje prace w zakresie inwentaryzacji składników 
majątkowych, 

10. określa zasady, według których mają być wykonywane przez inne 
komórki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki 
finansowej oraz księgowości, 

11. dokonuje okresowych ocen wykonania zadań, dochodów i wydatków,  

12. odpowiada za prawidłowy obieg i terminowość sporządzanych 
dokumentów, 

13. odpowiada za terminowe i prawidłowe rozliczenie otrzymanych dotacji,  

14. wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa 
oraz zlecone przez kierownika.  

 

      § 15  

Księgowa wykonuje w szczególności zadania w zakresie : 

1) obsługi finansowo- księgowej ośrodka polegającej na obsłudze bankowej oraz 
na kontroli dokumentów księgowych, 

2) windykacji należność, 

3) prowadzenia rejestru umów, 

4) prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia, 

5) sporządzania listy płac i prowadzenia spraw związanych z wynagrodzeniami 
pracowników, 

6) dokonywanie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami. 

 

   § 16 

Inspektor ds. administracyjnych 

Do zadań pracownika administracji należy: 



1)  prowadzenie i rejestracja korespondencji; 

2)  prowadzenie rejestracji decyzji administracyjnych; 

3)  zaopatrzenie biura w niezbędne materiały biurowe; 

4) zapewnienie konserwacji sprzętu i maszyn będących w posiadaniu ośrodka; 

5) prowadzenie rejestrów i rejestracja wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej 
w systemie  miesięcznym; 

6) zbieranie i prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzoną statystyką 
dotyczącą wypłaty świadczeń; 

7) pomoc w przeprowadzaniu zbiorczych analiz i sprawozdań wykonywanych przez 
ośrodek; 

8)  przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych 
oraz sporządzeni lit wypłat i sprawozdawczości, 

9) prowadzenie postępowań w sprawie zamówień do 14.000 euro, 

10) prowadzenie kasy ośrodka, 

11) stała współpraca z głównym księgowym ośrodka. 

 

 § 17 

Radca prawny wykonuje zadania zgodnie z ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 
prawnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm. ) w szczególności poprzez : 

1) wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych pracownikom ośrodka, 

2) opiniowanie i tworzenie aktów wewnętrznych ośrodka, 

3) tworzenie projektów decyzji administracyjnych, 

4) udzielanie porad prawnych klientom ośrodka, 

5) występowanie w charakterze pełnomocnika ośrodka. 

   

§ 18 

Szczegółowy zakres obowiązków pracowników określają zakresy czynności na 
poszczególnych stanowiskach pracy znajdujące się w aktach osobowych 
pracownika. 

 

 

 



Rozdział V 

    Kontrola zarządcza 

 

       § 19 

1. Kontrola zarządcza w ośrodku stanowi ogół działań podejmowanych dla 
zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, 
oszczędny i terminowy.  
 
2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:  
1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;  
2) skuteczności i efektywności działania;  
3) wiarygodności sprawozdań;  
4) ochrony zasobów;  
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;  
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;  
7) zarządzania ryzykiem.  
 
3. Kontrolę sprawują : kierownik ośrodka, główny księgowy, radca prawny i każdy 
pracownik w zakresie wykonywanych obowiązków. 
 

     Rozdział VI 

          Funkcjonowanie ośrodka 

 

   § 20 

Funkcjonowanie ośrodka  opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, 
służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej 
odpowiedzialności za wykonywane zadania. 

 

  § 21 

Organizację pracy oraz rozkład czasu pracy ośrodka określa Regulamin Pracy. 

 

  § 22 

1. Ośrodek czynny jest w dni robocze w godzinach od 8 do 16, a w każdy 
poniedziałek od 9 do 17 . z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W każdy wtorek tygodnia godziny od  12  do 16  są godzinami wewnętrznymi 
dla pracowników  ośrodka , w których nie są  załatwiani klienci. 

 



  Rozdział VII  

                                             Postanowienia końcowe 

 

          § 23 

Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, a dotyczące funkcjonowania 
ośrodka ustala kierownik.  

      § 24 

Zmiana regulaminu może nastąpić w drodze  zmiany zarządzenia. 

 

      § 25 

Traci moc Regulamin Organizacyjny z czerwca 2006 r. wraz ze zmianą z kwietnia 

2007 z. 


