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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

ZARZĄDZENIE NR 12/2012
KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 01.08.2012r.

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie
Podhalańskim.
Na podstawie § 12 ust. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zarządza, co
następuję:

§ 1
Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie
Podhalańskim w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Traci moc Zarządzenie nr 4/09 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie
Podhalańskim z dnia 23.04.2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim z poźn. zm.

§ 3
Regulamin Organizacyjny podaje się do wiadomości wszystkim pracownikom na naradzie
pracowniczej.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 sierpień 2012r.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2012
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGOLNE
§ 1

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim określa
jego funkcjonowanie, organizację wewnętrzną, a także zakres działania stanowisk pracy. Wprowadza
się go do stosowania od dnia 1 sierpnia 2012 roku.

§ 2
Ilekroć jest mowa o:
1. Ośrodku – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie
Podhalańskim;
2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim;
3. Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim;
4. Głownym Księgowym – należy przez to rozumieć Głownego Księgowego Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim;
5. Pracownikach – należy przez to rozumieć pracownikow zatrudnionych w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim;
6. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Makowa Podhalańskiego.
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ROZDZIAŁ II

ZASADY FUNKCJONOWANIA OŚRODKA
§ 3

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim jest samodzielną jednostką
organizacyjną Gminy Makow Podhalański.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim realizuje zadania Gminy
Makow Podhalański, w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań określonych w statucie
Ośrodka uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Makowie Podhalańskim.
3. Ośrodek podlega bezpośrednio Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.

§ 4
1. Zakres działalności Ośrodka obejmuje wykonywanie zadań z zakresu:
a. pomocy społecznej;
b. świadczeń rodzinnych;
c. funduszu alimentacyjnego;
d. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
e. wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Ośrodek realizuje rownież inne zadania w zakresie udzielonych pełnomocnictw.
3. Burmistrz Makowa Podhalańskiego udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia:
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a. do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Makowa
Podhalańskiego w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących
do właściwości Gminy Makow Podhalański na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z poźn.
zm.);
b. do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 20
ust.3 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
139, poz. 992 z poźn. zm.), a także do wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych;
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c. do postępowań wobec dłużnikow alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na podstawie ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentow ( Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z poźn. zm.) oraz do
wydawania decyzji w tych sprawach;
d. reprezentowania i składania woli w imieniu Gminy Makow Podhalański
w sprawie realizacji projektow w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
e. Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XX/215/08 z dnia 10 grudnia
2008 r. w sprawie przekazania Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim zadania z zakresu polegającego na
podejmowaniu wobec dłużnikow alimentacyjnych działań określonych ustawą z 7
września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentow;
f. Uchwały Nr XVI/183/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia
28 marca 2012r. w sprawie przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim zadań gminy realizowanych na
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 5
1. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego
podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie
powierzonych zadań.
2. W przypadku nieobecności Kierownika, w jego czynnościach oraz pracą Ośrodka kieruje
specjalista pracy socjalnej – zastępujący Kierownika podczas jego usprawiedliwionej
nieobecności.
3. Organizację i porządek w procesie oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy
i pracownika określa Regulamin Pracy Ośrodka.
4. Warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
ustala Regulamin Wynagradzania Ośrodka.
5
5. Zakres świadczeń socjalnych określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych.

§ 6
1. Strukturę organizacyjną Ośrodka stanowią:
a. Kierownik Ośrodka;
b. Głowny Księgowy;
c. Stanowiska pracy do spraw pomocy środowiskowej i świadczeń społecznych;
d. Stanowiska pracy do spraw świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
e. Pracownicy administracyjni;
f. Stanowiska pracy do spraw wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
g. Stanowiska pracy zaangażowane w realizację projektow wspołfinansowanych ze
środkow UE w ramach EFS w ramach POKL.
2. W Ośrodku funkcjonują następujące stanowiska:
a. Kierownik;
b. Głowny Księgowy;
c. Specjalista pracy socjalnej –zastępujący Kierownika podczas jego usprawiedliwionej
nieobecności;
d. Specjalista pracy socjalnej;
e. Starszy pracownik socjalny;
f. Pracownik socjalny;
g. Pracownik socjalny wykonujący czynności administracyjne z zakresu zadań pomocy
społecznej;
h. Referent;
i. Pomoc administracyjna;
j. Inspektor;
k. Podinspektor;
l. Aspirant pracy socjalnej;
m. Asystent rodziny.
3. Kierownictwo Ośrodka stanowią:
a. Kierownik;
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b. Specjalista pracy socjalnej –zastępujący Kierownika podczas jego usprawiedliwionej
nieobecności;



c. Głowny Księgowy.
§ 7

1. Kierownik może powoływać zespoły i komisje tematyczne, złożone z pracownikow.
2. Zasady pracy zespołow i komisji określonych w ust. 1 regulują zarządzenia i polecenia
służbowe Kierownika.

§ 8
1. Zadania dla poszczegolnych stanowisk pracy określają szczegołowe zakresy czynności.
2. Szczegołowy wykaz stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz wynagrodzeń określa
Regulamin Wynagradzania.

§ 9
1. Ośrodek funkcjonuje w godzinach:
a. od poniedziałku do piątku w godzinach 7oo do 16oo (szczegołowy wykaz czasu pracy
pracownikow Ośrodka stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu);
b. w każdy wtorek w godzinach 16oo – 18oo dyżur w Punkcie Informacji Wsparcia
i Pomocy dla Osob Dotkniętych Przemocą w Rodzinie pełni psycholog;
c. w każdy wtorek w godzinach 153o – 173o w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla
Osob Dotkniętych Przemocą w Rodzinie pracuje pracownik socjalny;
d. w każdy czwartek w godzinach 153o – 173o dyżur w Punkcie Informacji Wsparcia
i Pomocy dla Osob Dotkniętych Przemocą w Rodzinie pełni Konsultant ds. prawnych;
e. w każdy czwartek w godzinach 153o – 173o w Punkcie Informacji Wsparcia
i Pomocy dla Osob Dotkniętych Przemocą w Rodzinie pracuje pracownik socjalny;
2. Praca w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osob Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
nie powoduje zwiększenia godzin pracy pracownika w ciągu doby (szczegołowy
harmonogram czasu pracy w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osob Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie pracownikow socjalnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu).
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3. Kierownik przyjmuje strony w sprawach skarg i wnioskow we wtorki w godzinach od 12oo do
15oo.
4. Czynności kancelaryjne, obsługę korespondencji i zasady podpisywania i wewnętrznego
obiegu pism określa Instrukcja Kancelaryjna i jednolity wykaz akt.
5. W celu właściwego przekazywania stronom informacji o zasadach pracy Ośrodka w jego
siedzibie wywiesza się na:
a. tablicach ogłoszeń;
b. tabliczkach informacyjnych: o czasie pracy Ośrodka, z nazwą stanowiska,
wyszczegolniające nazwisko i imię pracownika i stanowisko służbowe;
c. stronie internetowej Ośrodka.
6. Szczegołowe procedury związane z organizacją i funkcjonowaniem Ośrodka określa
Kierownik w drodze zarządzenia.
7. Zasady i tryb postępowania przy załatwianiu spraw w Ośrodku reguluje kodeks postępowania
administracyjnego oraz przepisy szczegolne dotyczące załatwiania określonych spraw.

ROZDZIAŁ IV
ZAKRESY DZIAŁANIA

§ 10
1. Kierownik podlega służbowo Burmistrzowi.
2. Kierownik wykonuje zadania według właściwości rzeczowej i miejscowej na podstawie
obowiązujących przepisow prawa, Uchwał Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim,
zarządzeń i ustaleń Burmistrza Makowa Podhalańskiego.
3. Kierownik wydaje akty prawne w formie przewidzianej prawem w zakresie posiadanych
kompetencji.
4. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.
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5. Kierownik wykonuje zadania w ramach pełnomocnictwa ogolnego oraz pełnomocnictw
szczegolnych udzielonych przez Burmistrza.
6. Kierownik organizuje, koordynuje, nadzoruje przebieg realizowanych zadań Ośrodka.
7. Kierownik odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia mienia, ład
i porządek w kierowanym zakładzie pracy.
8. Kierownik przedstawia Radzie Miejskiej, coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka.
9. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i dba o jego wizerunek.
10. Kierownik organizuje pracę Ośrodka, ustala wewnętrzną organizację, organizuje i koordynuje
zadania podległych pracownikow i stanowisk pracy.
11. Kierownik ustala nadzor nad:
a. ochroną mienia Ośrodka;
b. organizacją dyscypliny pracy;
c. funkcjonowaniem kontroli stanowisk pracy;
d. jakością świadczonych usług;
e. rozpatrywaniem skarg i wnioskow.
12. Kierownik zatwierdza dowody księgowe stwierdzające fakt dokonania operacji
gospodarczych zgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem.
13. Kierownik opracowuje projekty budżetu, plany, strategię i programy działania Ośrodka oraz
sposob ich realizacji.
14. Kierownik dysponuje środkami pieniężnymi Ośrodka w celu realizacji zadań statutowych.
15. Kierownik wydaje decyzje administracyjne zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.



16. Kierownik koordynuje realizację strategii rozwiązywania problemow społecznych oraz
systemu profilaktyki opieki nad dzieckiem i rodziną a także innych programow w zakresie
pomocy społecznej i projektow w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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17. Kierownik jest administratorem danych.
18. Kierownik realizuje zadania z zakresu:
a. pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z poźn. zm.);
b. wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 09
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr
149, poz. 887);
c. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca
2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z poźn. zm.);
d. świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z poźn. zm.);
e. świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września
2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow (Dz. U. z 2009r. Nr 1,
poz. 7 z poźn. zm.).

§ 11
1. Specjalista pracy socjalnej, wykonujący czynności Kierownika podczas jego
usprawiedliwionej nieobecności, podlega służbowo Kierownikowi Ośrodka.
2. Do zakresu działania specjalisty pracy socjalnej - zastępujący Kierownika podczas jego
usprawiedliwionej nieobecności należy w szczegolności:
a. zastępowanie Kierownika w czasie jego nieobecności oraz wykonywanie zadań
wynikających z przekazanego zakresu obowiązkow;
b. wydawanie poleceń pracownikom i podległych stanowisk pracy;
c. sprawowanie nadzoru i kontroli nad podległymi pracownikami;
d. sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością zadań;
e. zatwierdzanie dowodow księgowych stwierdzających fakt dokonywania operacji
finansowych, zgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem;
f. dysponowanie środkami pieniężnymi Ośrodka, w celu realizacji zadań statutowych,
pod nieobecność Kierownika;
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g. sprawowanie nadzoru nad:
1) ochroną mienia Ośrodka;
2) organizacją dyscypliny pracy;
3) funkcjonowaniem kontroli stanowisk pracy;
4) jakością i terminowością świadczonych usług.

§ 12
1. Głowny Księgowy podlega służbowo Kierownikowi Ośrodka.
2. Do zakresu działania Głownego Księgowego należy w szczegolności:
a. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Ośrodka;
b. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
c. bieżąca rejestracja operacji finansowych;
d. realizacja wszystkich świadczeń pieniężnych przyznawanych przez Ośrodek, poprzez
przelewy lub wypłaty gotowkowe w kasach Urzędow Pocztowych;
e. sprawowanie bieżącego nadzoru nad wydatkowaniem środkow budżetowych oraz
przestrzeganiem dyscypliny budżetowej;
f. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej;
g. opracowywanie okresowych analiz, ocen i prognoz z realizacji budżetu;
h. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym;
i. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentow dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych;
j. prowadzenie dokumentow dotyczących wykonywania planow finansowych oraz ich
zmian dotyczących Ośrodka;
k. analizowanie wykorzystania środkow przydzielonych z budżetu, bądź środkow
pozabudżetowych i innych;
l. wykonywanie inwentaryzacji rozliczeń;
m. czuwanie nad prawidłową realizacją spraw płacowych pracownikow zatrudnionych
w Ośrodku.

§ 13
1. Stanowiska pracy do spraw pomocy środowiskowej i świadczeń społecznych, w ktorych skład
wchodzą: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej.
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2. Pracownicy socjalni podlegają służbowo Kierownikowi Ośrodka.
3. Pracownikiem socjalnym może być osoba, ktora ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe
i predyspozycje do wykonywania zawodu.
4. Zakres działania stanowisk pracy do spraw pomocy środowiskowej i świadczeń społecznych
obejmują:
a. prowadzenie pracy socjalnej;
b. udzielanie pomocy osobom, rodzinom, w wyniku podjętego na wniosek lub z urzędu
postępowania;



c. przeprowadzanie wywiadow środowiskowych u osob i rodzin ubiegających się
o pomoc społeczną lub osob zobowiązanych do alimentacji oraz zawieranie
kontraktow socjalnych i stosowanie procedur Niebieskiej Karty;
d. opracowywanie indywidualnych diagnoz i analiz oraz planowanie adekwatnej
pomocy do stanu faktycznego oraz możliwości finansowych Ośrodka;
e. przyznawanie pomocy w formie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy
społecznej oraz aktach wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej w tym:
1) zasiłkow stałych;
2) zasiłkow okresowych;
3) zasiłkow celowych i specjalnych celowych;
4) zasiłkow celowych na pokrycie wydatkow związanych z klęską żywiołową
lub ekologiczną lub w wyniku zdarzenia losowego;
5) składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
6) pomocy rzeczowej;
7) usług opiekuńczych;
8) biletu kredytowego;
9) sprawiania pogrzebu;
10) zasiłkow i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie;
f. realizacja świadczeń w formie dożywiania w zakresie rządowego programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” i koordynacja rozliczania zrealizowanych świadczeń;
g. prowadzenie rejestrow decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej;
h. udzielanie informacji i wyjaśnień związanych z realizacją świadczeń oraz toczącym
się postępowaniem administracyjnym;

12
i. prowadzenie spraw związanych z odwołaniami wniesionymi przez strony od decyzji
administracyjnych z zakresu pomocy społecznej;
j. wprowadzanie danych do systemu informatycznego Pomost i prowadzenie spraw od
wprowadzenia rodziny, wniosku, wywiadu do momentu wydania decyzji;
k. generowanie list wypłat oraz sprawozdań;
l. analiza skuteczności i efektywności stosowanych metod pracy;
m. dążenie do usamodzielnienia osob i rodzin korzystających z pomocy społecznej;
n. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osob, rodzin i grup społecznych;
o. zapobieganie procesom marginalizacji i wykluczenia społecznego;
p. przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub
grupę;
q. wspołpraca z instytucjami i organizacjami w celu łagodzenia i rozwiązywania
występujących problemow społecznych;
r. opracowanie oceny zasobow pomocy społecznej;
s. opracowywanie bilansow potrzeb w zakresie środkow finansowych na realizację
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej;
t. inicjowanie i wdrażanie nowych form pomocy społecznej oraz metod pracy socjalnej;
u. przyjmowanie wnioskow w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych
i świadczeń alimentacyjnych;
v. prowadzenie teczek z dokumentacją stron i ewidencjowanie dokumentacji;
w. przygotowywanie odpowiedzi na pisma w indywidualnych sprawach stron;
x. obsługa programow komputerowych: Płatnik, SAC, Office Excel, Microsoft Word.
5. Pracownicy socjalni realizują zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
6. Pracownicy socjalni pracują w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osob Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie według sporządzonego harmonogramu.
7. Opracowanie i wdrażanie programow ochronnych i projektow.
8. Stanowiska pracy do spraw pomocy środowiskowej, świadczeń i usług realizują zadania
obejmując teren Gminy Makow Podhalański z podziałem na poszczegolne rejony opiekuńcze
dla poszczegolnych terenowych pracownikow socjalnych.
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9. Szczegołowy wykaz terenu, ulic i osiedli dla poszczegolnych pracownikow socjalnych,
wykonujących pracę w terenie określa Zarządzenie Kierownika.

§ 14
1. Stanowiska pracy do spraw świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych podlegają służbowo
Kierownikowi Ośrodka.
2. Zakres działania stanowisk pracy do spraw świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
obejmuje:
a. przyjmowanie wnioskow w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:
1) zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami;
2) zasiłku pielęgnacyjnego;
3) świadczenia pielęgnacyjnego;
4) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
b. rozpatrywanie złożonych wnioskow w sprawie świadczeń rodzinnych oraz
opracowanie decyzji w tym zakresie;
c. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie zmiany i uchylenia decyzji
ostatecznych, wznowienia, zawieszenia oraz umorzenia postępowania;



d. wydawanie zaświadczeń w zakresie prowadzonych spraw w trybie przepisow kodeksu
postępowania administracyjnego;
e. obsługa programu informatycznego Amazis;
f. wspołpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie uzyskania informacji mających
wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych;
g. prowadzenie spraw związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi,
w tym:
1) opracowanie decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
2) rozpatrywanie wnioskow o umorzenie, rozłożenie na raty oraz odroczenie
terminu płatności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
3) sporządzanie tytułow wykonawczych celem przekazywania do
odpowiedniego organu egzekucyjnego;
4) realizowanie potrąceń z bieżących wypłat świadczeń rodzinnych;
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h. prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemow zabezpieczenia społecznego
w ścisłej wspołpracy z marszałkiem wojewodztwa;
i. prowadzenie spraw związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia emerytalnorentowe
i zdrowotne dla osob pobierających niektore świadczenia rodzinne, w tym:
1) zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osob pobierających
niektore świadczenia rodzinne;
2) opłacanie i rozliczanie odprowadzonych składek społecznych i zdrowotnych;
j. comiesięczne generowanie, sporządzanie i zatwierdzanie list wypłat świadczeń
rodzinnych;
k. sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań rzeczowo –
finansowych w zakresie wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz kosztow obsługi;
l. określanie zapotrzebowania na dotację z budżetu państwa na wypłatę świadczeń
rodzinnych oraz kosztow obsługi;
m. sporządzanie planow finansowych oraz harmonogramu wydatkow na dany rok
budżetowy.
W zakresie postępowania wobec dłużnikow alimentacyjnych działania obejmują:
a. podejmowanie działań wobec dłużnikow alimentacyjnych;
b. prowadzenie rejestru dłużnikow alimentacyjnych;
c. prowadzenie zestawień należności dłużnikow alimentacyjnych;
d. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika
alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń
z funduszu alimentacyjnego;
e. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie umarzania na wniosek
dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego;
f. ścisła wspołpraca z organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne wobec
dłużnikow alimentacyjnych.
W zakresie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
g. przyjmowanie wnioskow w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego;
h. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie przyjętych wnioskow
i wydawanie decyzji w tym zakresie;
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i. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany i uchylenia decyzji
ostatecznych oraz wznowienia, zawieszenia i umorzenia postępowania;
j. prowadzenie spraw związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu
alimentacyjnego;
k. generowanie, sporządzanie i zatwierdzanie list wypłat świadczeń z funduszu
alimentacyjnego;
l. sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań rzeczowo –
finansowych w zakresie wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
kosztow obsługi;
m. określanie zapotrzebowania na dotację z budżetu państwa na wypłatę świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz kosztow obsługi;
n. obsługa programu informatycznego: Nemezis.

§ 15
1. Pracownicy administracyjni podlegają służbowo Kierownikowi Ośrodka.
2. Zakres działania pracownikow administracyjnych obejmuje:
a. prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej;
b. prowadzenie rejestrow przyjętych wnioskow;
c. kompetentna i sprawna obsługa interesariuszy;
d. przygotowywanie i przyjmowanie korespondencji oraz czuwanie nad terminowym
realizowaniem poleceń i załatwianiem korespondencji;
e. nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej;
f. prowadzenie ewidencji umow zawieranych przez Ośrodek;
g. prowadzenie ewidencji środkow trwałych i uzgadniania z Głownym Księgowym
Ośrodka;
h. prowadzenie kancelarii ogolnej oraz przygotowanie archiwum zakładowego zgodnie z
jednolitym wykazem akt;



i. prowadzenie spraw zamowień publicznych Ośrodka.
§ 16

1. Stanowiska pracy do spraw wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej podlegają
służbowo Kierownikowi Ośrodka.
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2. Stanowiska pracy do spraw wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wykonują
w szczegolności zadania w zakresie:
a. zapewnienie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu swoich
funkcji;
b. analizowanie sytuacji rodzin będących w kryzysie;
c. przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
d. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
e. pomocy i opieki wychowania dzieci oraz pomocy w prowadzeniu gospodarstwa
domowego;
f. wydawania opinii o rodzinie i jej członkach na wniosek sądu lub innych
uprawnionych organow;
g. opracowywania i realizacji indywidualnych planow pomocy rodzinie we wspołpracy
z członkami rodziny oraz pracownikiem socjalnym;
h. wspierania aktywności społecznej rodzin;
i. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
j. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
k. wspołpraca z instytucjami i organami.

§ 17
1. Stanowiska pracy zaangażowane w realizację projektow wspołfinansowanych ze środkow UE
w ramach EFS w ramach POKL podlegają służbowo Kierownikowi Ośrodka.
2. Do ich zadań w szczegolności należy:
a. prowadzenie pracy socjalnej tj. działalności zawodowej mającej na celu pomoc
osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich rol społecznych oraz tworzenie
warunkow sprzyjających temu celowi;
b. przeprowadzanie wywiadow środowiskowych z uczestnikami projektu w celu
udzielenia pomocy finansowej;
c. zawieranie kontraktow socjalnych z uczestnikami projektu;
d. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu;
e. raportowanie o problemach powstałych w wyniku realizacji niniejszych zadań;
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f. upowszechnianie instrumentow aktywnej integracji oraz świadczenie pracy socjalnej
wobec uczestnikow projektu;
g. przygotowywanie materiałow/sprawozdań z realizacji projektu.

§ 18
1. Zadania wspolne stanowisk pracy Ośrodka obejmują:
a. prowadzenie ewidencji i rejestrow;
b. opracowywanie jednostkowych założeń do projektow planow gospodarczych
i finansowych Ośrodka;
c. realizacja zadań określonych Statutem Ośrodka, niniejszym Regulaminem, czy
Zarządzeniami Kierownika
d. dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym Ośrodka;
e. opracowywanie sprawozdań, analiz i informacji;
f. sporządzanie bilansow potrzeb w zakresie zadań pomocy społecznej;
g. przestrzeganie ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych;
h. należyte i terminowe załatwianie spraw klientow Ośrodka;
i. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach skarg i wnioskow;
j. przestrzeganie przepisow BHP i p.poż.;
k. wspołpraca w celu realizacji zadań na zasadzie partnerstwa z instytucjami rządowymi
i samorządowymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami
i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi;
l. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji;
m. informowanie o prawach i uprawnieniach;
n. tworzenie i udział w realizacji programow w zakresie pomocy społecznej i projektow
systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII.
Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1. Rozwoj i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie: 7.1.1. Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego .
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ROZDZIAŁ V

OBOWIĄZKI PRACOWNIKOW OŚRODKA
§ 19

1. Do obowiązkow Kierownika należy organizacja pracy i kierowanie podległymi
pracownikami, a w szczegolności:
a. prawidłowe organizowanie pracy Ośrodka w celu wykonywania wyznaczonych zadań



zgodnie z obowiązującymi przepisami i planami;
b. nadzor i koordynowanie pracy podległych pracownikow oraz kontrola nad
przestrzeganiem dyscypliny pracy;
c. bieżące prowadzenie dokumentacji wykonywanych zadań i zapewnienie
prawidłowego jej obiegu i trybu potwierdzania;
d. podpisywanie korespondencji i dokumentacji w ramach posiadanych uprawnień;
e. opracowywanie zakresow czynności dla podległych pracownikow;
f. udzielanie urlopow podległym pracownikom;
g. nadzor w zakresie ochrony mienia, porządku oraz zapewnienia bezpieczeństwa,
higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej;
h. nadzor nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej;
i. nadzor nad przestrzeganiem wszystkich obowiązkow, zasad i przepisow, przy
racjonalnym wykorzystaniu czasu pracy, kwalifikacji i umiejętności pracownikow.

§ 20
1. Do podstawowych obowiązkow pracownikow Ośrodka należy:
a. sumienne wykonywanie powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz poleceniami przełożonego;
b. przestrzeganie tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
c. uzgadnianie z przełożonym sposobu realizacji powierzonych zadań i informowanie
o ewentualnie napotkanych trudnościach;
d. terminowa realizacja prowadzonych spraw;
e. przedkładanie spraw do kontroli przełożonemu lub organom upoważnionym do
kontroli;
f. udzielanie pomocy wspołpracownikom, zastępowanie ich w pracy podczas choroby
i urlopu;
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g. stałe uzupełnianie wiadomości fachowych i podnoszenie kwalifikacji;
h. wspołpraca ze wszystkimi pracownikami Ośrodka i jednostkami organizacyjnymi
pomocy społecznej oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie wykonywania
powierzonych obowiązkow;
i. zachowywanie uprzejmości i życzliwości, a także godności w kontaktach
międzyludzkich;
j. efektywne wykorzystywanie czasu pracy;
k. wykonywanie doraźnych zadań zleconych przez Kierownika.

ROZDZIAŁ VI
ZAKRES UPRAWNIEŃ DO PODPISYWANIA PISM

WYCHODZĄCYCH Z OŚRODKA
§ 21

1. Kierownik lub upoważnieni przez niego pracownicy podpisują pisma wychodzące z Ośrodka
w zakresie dotyczącym działalności Ośrodka.
2. Do wyłącznej kompetencji Kierownika Ośrodka należy podpisywanie pism wychodzących
z Ośrodka do jednostek nadrzędnych i urzędow centralnych oraz innych pism mających
istotne znaczenie, a także wszystkich umow cywilnoprawnych.

ROZDZIAŁ VII
ZASADY SPRAWOWANIA KONTROLI

§ 22
1. Działalność kontrolna prowadzona jest przez Kierownika.
2. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną .
3. Kontrola wewnętrzna wykonywana jest w ramach nadzoru nad realizacją zadań
wykonywanych przez podległych pracownikow.
4. Kontrola nie obejmuje kontroli doraźnych oraz badania skarg i wnioskow.
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ROZDZIAŁ VIII

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, REJESTROWANIA I ZAŁATWIANIA
SKARG I WNIOSKOW

§ 23
1. Kierownik Ośrodka przyjmuje interesantow w ustalonych przez Kierownika terminach.
2. Pozostali pracownicy przyjmują interesantow w godzinach pracy Ośrodka.
3. Wszystkie sprawy wpływające do Ośrodka oraz wnoszone ustnie do protokołu w ramach
przyjęć interesantow, ktore odpowiadają definicji skargi powszechnej, podlegają rejestracji
w centralnym rejestrze skarg.
4. Centralny rejestr skarg prowadzi Kierownik.
5. W rejestrze centralnym nie ewidencjonuje się skarg:
a. na decyzję ostateczną, ktora w zależności od treści jest żądaniem wznowienia
postępowania, żądaniem stwierdzenia nieważności decyzji, jej uchylenia lub zmiany;
b. na decyzję podlegającą zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
c. dotyczących spraw pracownikow;
d. nie określających nazwiska i adresu nadawcy (tzw. anonim);
6. Poza rejestrem centralnym ewidencjonowane są krytyczne notatki prasowe, ktorych rejestr
prowadzi Kierownik.
7. Termin załatwienia skargi określa Kierownik przyjmujący skargę.



8. Skargi, ktore nie wymagają postępowania wyjaśniającego winny być załatwione niezwłocznie,
nie poźniej jednak niż w ciągu 14 dni, natomiast pozostałe - w terminach określonych w kpa.
9. Najpoźniej w dniu, w ktorym upływa termin załatwienia skargi, załatwiający skargę składa
u Kierownika kopię odpowiedzi udzielonej skarżącemu celem dokonania odpowiednich
adnotacji w rejestrze centralnym.
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ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24

1. Wykaz obowiązkow i odpowiedzialności poszczegolnych pracownikow Ośrodka określają
indywidualne zakresy czynności.
2. Na okres nieobecności w pracy pracownikow, ich zastępcow wyznacza Kierownik Ośrodka.
3. Regulamin pracy, zasady wynagradzania pracownikow, zasady gospodarki finansowej,
rzeczowej, i obiegu dokumentow, Kierownik Ośrodka określa w odrębnych regulaminach,
instrukcjach i zarządzeniach.
4. Przy zmianach personalnych pracownikow Ośrodka obowiązuje protokolarne przekazywanie
zakresu prowadzonych spraw.
5. Spory kompetencyjne pomiędzy pracownikami rozstrzyga Kierownik Ośrodka.
6. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym
dla jego zatwierdzenia.

§ 25
Sprawy nieuregulowane Regulaminem, a dotyczące funkcjonowania Ośrodka ustala Kierownik
zarządzeniami.

§ 26
Zmiana Regulaminu może nastąpić w drodze zarządzenia Kierownika.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim

SZCZEGOŁOWY WYKAZ CZASU PRACY
PRACOWNIKOW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
Lp. Imię i nazwisko pracownika Godziny pracy od pn. – pt.
1 Budzoń Krystyna 8.00 – 16.00 *
2 Ficek Jozefa 7.00 – 15.00 *
3 Kądziołka Ewelina 7.00 – 15.00
4 Mikołajczyk Agnieszka 8.00 – 16.00
5 Olejniczak Wanda 7.00 – 15.00
6 Polak Roman 7.00 – 15.00
7 Sala Żaneta 7.00 – 15.00
8 Sarnicka Urszula 7.00 – 15.00
9 Sikora Jadwiga 8.00 – 16.00 *
10 Świstek Marek zadaniowy czas pracy
11 Uczniak Bernadetta 7.00 – 15.00 *
12 Ujczak Stanisława 8.00 – 16.00 *
13 Urbańska – Then Agnieszka 8.00 – 16.00 *
14 Zaręba Zofia 8.00 – 16.00 *
15 Żyła Ewa 8.00 – 16.00
* Godziny pracy pracownikow socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim ulega zmianie w chwili wyznaczonego czasu pracy
w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osob Dotkniętych Przemocą w Rodzinie kiedy
pracownicy socjalni w wyznaczonych dniach pracują w godzinach 9.30 – 17.30.





ZARZADZENIE NR 14/2012
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Makowie Podhalańskim
z dnia 01.08.2012r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim.
Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U Nr 223, poz. 1458), art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – kodeks
pracy (tekst jednolity z dnia 23.12.1997r. (Dz. U z 1998r. Nr 21 poz. 94) i przepisy
wykonawcze wydane na jego podstawie, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim zarządza, co następuje:

§ 1
Wprowadza się Regulamin Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie
Podhalańskim stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2012
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim
Regulamin Pracy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim
Na podstawie art. 104 § 2, 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. Nr
24, poz. 141 z poźn. zm.), art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458), ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z poźn. zm.)
wprowadza się do stosowania niniejszy regulamin od dnia 01.08.2012r.

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1
1. Regulamin pracy, wprowadzony przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
społecznej w Makowie Podhalańskim, zwany dalej Regulaminem, obowiązuje
w zakładzie pracy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
2. Regulamin pracy, zwany dalej Regulaminem określa porządek wewnętrzny w procesie
pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, a także
prawa i obowiązki pracownikow i pracodawcy.
3. Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracownikow, bez względu na rodzaj zawartej
umowy o prace, na zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy.
4. Regulamin w zakresie przepisow dotyczących zasad przebywania na terenie Ośrodka
i niektorych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
stosuje się także do osob wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Przepisach prawa pracy – oznacza to Kodeks Pracy oraz przepisy wydane na jego
podstawie;
2. Pracodawcy - oznacza to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie
Podhalańskim, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka;
3. Kierowniku – oznacza to Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim;
4. Pracowniku – oznacza to osobę zatrudnioną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim;
5. Ośrodku – oznacza to Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Makowie Podhalańskim;
6. Pracy w terenie – oznacza to pracownika socjalnego przeprowadzającego rodzinny
wywiad środowiskowy i wykonującego pracę socjalną w miejscu zamieszkania klienta.

ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA PRACY

§ 3
1. Podstawowe obowiązki pracownika samorządowego regulują przepisy ustawy
o pracownikach samorządowych.
2. Pracownik jest zobowiązany dbać o wykonywanie zadań publicznych interesow
z uwzględnieniem interesow Państwa, Gminy oraz indywidualnych interesow klientow.
3. Pracodawca ma w szczegolności obowiązek:
1) zapewnić pracownikom przydział pracy zgodny z treścią zawartej umowy
o pracę oraz wydawać potrzebne narzędzia i materiały, jak rownież środki
ochrony osobistej, odzież i obuwie robocze,
2) zaznajomić pracownikow podejmujących pracę z zakresem ich obowiązkow,
sposobem wykonania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz
podstawowymi uprawnieniami pracowniczymi,
3) zaznajomić pracownikow przepisami bhp oraz przeciwpożarowymi



z przepisami dotyczącymi tajemnicy służbowej,
4) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić
systematyczne szkolenia pracownikow w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
5) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zgodnie
z odrębnymi przepisami,
6) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
akt osobowych pracownikow z uwzględnieniem przepisow o ochronie danych
osobowych,
7) organizować pracę w sposob zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
jak rownież osiąganie przez pracownikow, przy wykorzystaniu ich uzdolnień
i kwalifikacji wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
8) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenia,
9) kierować pracownikow na wstępne, okresowe i kontrolne badania
profilaktyczne oraz pokrywać koszty tych badań,
10) przyjąć i stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracownikow
oraz wynikow ich pracy,
11) dokonywać okresowych ocen wywiązywania się pracownika samorządowego
zatrudnionego na stanowisku urzędniczym z obowiązkow wynikających
z zakresu czynności, zgodnie z art. 27 i art. 28 ustawy o pracownikach
samorządowych,
12) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
akta osobowe pracownikow, pracownikow w razie rozwiązania albo
wygaśnięcia stosunku pracy z pracownikiem – niezwłocznie wydać
pracownikowi świadectwo pracy,
13) stosownie do możliwości i warunkow, w miarę posiadanych środkow,
zaspokajać bytowe, kulturalne i socjalne potrzeby pracownikow,
14) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczegolności ze względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie,
orientację seksualną, a także wpływać na kształtowanie w Ośrodku zasad
wspołżycia społecznego i szanować godność i dobra osobiste pracownikow,
15) przeciwdziałać mobbingowi,
16) zapoznawać każdego pracownika przed dopuszczeniem do pracy
z Regulaminem oraz Regulaminem bezpieczeństwa informacji przetwarzanych
w systemach informatycznych Ośrodka, a oświadczenie o zapoznaniu się z ich
treścią, z datą i podpisem pracownika zostaje dołączone do akt osobowych.
4. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się
do poleceń kierownika, ktore dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami
prawa lub umową o pracę.
5. Pracownik ma w szczegolności obowiązek:
1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w Ośrodku,
2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w Ośrodku porządku,
3) przestrzegać przepisow i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisow
przeciwpożarowych,
4) dbać o dobro Ośrodka, chronić jego mienie i użytkować je zgodnie
z przeznaczeniem, a po zakończeniu pracy zabezpieczać pomieszczenia pracy
i wyposażenie, w szczegolności wszelkiego rodzaju urządzenia i sprzęty
techniczne oraz dokumenty i pieczęcie,
5) stosować się do poleceń Kierownika, ktore dotyczą pracy, a nie są sprzeczne
z przepisami prawa lub umową o pracę,
6) dbać o przestrzeganie w Ośrodku zasad wspołżycia społecznego, okazywać
koleżeński stosunek wspołpracownikom,
7) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom profilaktycznym,
w przypadku tych badań przeprowadzanych w godzinach pracy pracownik
zachowuje prawo do wynagrodzenia,
8) zachowywać porządek na swoim stanowisku pracy,
9) zachowywać porządek i czystość we wszystkich pomieszczeniach,
10) zachowywać w tajemnicy informacje uzyskane w procesie pracy, ktorych
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
11) pracownik socjalny wykonujący pracę w terenie zobowiązany jest do
dokonania wpisu do ewidencji wyjść służbowych, wpisując datę, godzinę
wyjścia, miejsce i cel, a po powrocie należy wpisać godzinę powrotu.
Rozliczenie czasu pracy w terenie stanowią: ilość przeprowadzonych
wywiadow środowiskowych i ilość wykonanej pracy socjalnej,
12) przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej określonej w odrębnych
przepisach,
13) podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy,
6. Pracownik nie może w zakresie ustalonym odrębną umową prowadzić działalności
konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy
lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

§ 4



1. Pracownicy są obowiązani do wykonywania każdej pracy, odpowiadającej posiadanym
przez nich kwalifikacjom zawodowym i nie wykraczają poza warunki wynikające
z umowy o pracę, chyba, że warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stanowią
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo, gdy wykonanie pracy
grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.
2. Jeśli wymagają tego potrzeby pracodawcy, pracownicy są zobowiązani do
wykonywania także innych prac niż określone w umowie o pracę, w innym miejscu
pracy, pod warunkiem, że nie spowoduje to obniżenia wynagrodzenia, odpowiada to
kwalifikacjom zawodowym pracownika i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia
pracownika..
3. W razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia
ludzkiego oraz w wyniku szczegolnych potrzeb pracodawcy, pracownicy są
zobowiązani do wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.
4. Pracownicy upoważnieni są do potwierdzania dokumentow za zgodność z oryginałem
na potrzeby Ośrodka.
5. Kierownik wprowadza zarządzeniem procedury wewnętrzne określające wewnętrzny
porządek oraz wskazujące sposob realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim.

§ 5
W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy są zobowiązani:
1) rozliczyć się z Pracodawcą z pobranych zaliczek i pożyczek,
2) złożyć protokoł sprawozdawczo-odbiorczy spisany na okoliczność zdania
dokumentacji i przedmiotow będących w dyspozycji pracownika.

§ 6
Pracodawca ma prawo:
1. do korzystania z wynikow pracy wykonywanej przez pracownikow, zgodnie z treścią
stosunku pracy,
2. do wydawania pracownikom wiążących poleceń służbowych i zarządzeń dotyczących
pracy, ktore nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o prace,
3. do ustalenia zakresu obowiązkow, zadań i czynności pracownikow oraz ich
egzekwowania.

§ 7
Pracownik ma następujące prawa:
1. do zatrudnienia na stanowisku pracy, zgodnie z rodzajem pracy wynikającym z treści
zawartej umowy o pracę i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
2. do wynagrodzenia za pracę,
3. do wypoczynku w dniach wolnych od pracy oraz korzystania z urlopow
wypoczynkowych i innych przerw,
4. do bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy,
5. do rownych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązkow,
obowiązkow szczegolnie do rownego traktowania w zatrudnieniu,
6. do tworzenia organizacji pracownikow i przystępowania do nich,
7. do uczestniczenia w zarządzaniu zakładem w zakresie i na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ III
CZAS PRACY

§ 8

1. Czasem pracy jest czas, w ktorym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy
w siedzibie Ośrodka lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
2. W Ośrodku stosuje się podstawowy oraz zadaniowy system czasu pracy.
3. Czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu
w pięciodniowym tygodniu pracy, za ktory uważa się kolejno przypadające dni od
poniedziałku do piątku w przyjętym jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
4. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją i miejscem
wykonywania pracy stosowany jest system zadaniowy czasu pracy. Pracodawca
wowczas ustala z pracownikiem czas niezbędny do wykonania powierzonych mu zadań
mając na uwadze wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w § 8 pkt. 3.
5. Ustala się godziny rozpoczęcia i kończenia pracy w Ośrodku:
1) od poniedziałku do piątku w godzinach 7oo do 16oo;
2) w każdy wtorek w godzinach 16oo – 18oo dyżur w Punkcie Informacji Wsparcia
i Pomocy dla Osob Dotkniętych Przemocą w Rodzinie pełni psycholog;
3) w każdy wtorek w godzinach 153o – 173o w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla
Osob Dotkniętych Przemocą w Rodzinie pracuje pracownik socjalny;
4) w każdy czwartek w godzinach 153o – 173o dyżur w Punkcie Informacji Wsparcia
i Pomocy dla Osob Dotkniętych Przemocą w Rodzinie pełni Konsultant ds. prawnych;
5) w każdy czwartek w godzinach 153o – 173o w Punkcie Informacji Wsparcia
i Pomocy dla Osob Dotkniętych Przemocą w Rodzinie pracuje pracownik socjalny;
6. Pracownicy socjalni przyjmują klientow w godzinach pracy w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
7. Pracownicy socjalni wykonują pracę w terenie. Każdorazowe wyjście służbowe w teren
należy wpisać do ewidencji wyjść służbowych, wpisując datę, godzinę wyjścia, miejsce



i cel, a po powrocie należy wpisać godzinę powrotu.
8. Rozliczenie czasu pracy w terenie stanowi druk polecenia wyjazdu służbowego
(delegacji). Pobranie druku polecenia wyjazdu służbowego jest obowiązkiem każdego
pracownika. Rozliczeniem delegacji jest ilość przeprowadzonych wywiadow
środowiskowych i ilość wykonanej pracy socjalnej.
9. Czwartek każdego tygodnia jest dniem wewnętrznym wszystkich pracownikow.
10. Dzień wewnętrzny winien być przeznaczony na pracę wewnętrzną Ośrodka, organizację
szkoleń, narad.
11. Dzień wewnętrzny nie wprowadza ograniczenia obsługi klientow.
12. Do czasu pracy wlicza się 20-minutową przerwę na spożycie posiłku.
13. Czas pracy osob zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin ustala się indywidualnie.
14. Kierownik na pisemny wniosek pracownika uwzględniający uzasadnione przyczyny
może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy
i obowiązujących norm czasu pracy.

§ 9
1. Za porę nocną przyjmuje się 8 godzin pomiędzy godzinami 21oo i 7oo, a za pracę
w niedziele i święta – pracę w godzinach od 6oo rano w dzień świąteczny lub niedzielę
do 6oo rano dnia następnego.
2. W porze nocnej nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży oraz – bez ich zgody – kobiet
opiekujących się dziećmi w wieku do czterech lat lub pracownikow, ktorzy chcą z tego
prawa skorzystać zamiast matki.
3. Praca w godzinach nocnych jest dozwolona tylko na wyraźne polecenie pracodawcy.
4. Za pracę w godzinach nocnych przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy w porze
nocnej, w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisow.

§ 10
1. Pracownikowi, ktory na polecenie pracodawcy wykonywał prace w dniu wolnym od
pracy, przysługuje w zamian dzień wolny od pracy w innym terminie, w ciągu miesiąca.
2. Praca w godzinach nadliczbowych jest pracą ponad obowiązujące w Ośrodku dobowe
i tygodniowe normy czasu czyli ponad 8 godz. na dobę oraz ponad 40 godz. w tygodniu.
3. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w przypadku:
1) konieczności prowadzenia akcji ratunkowej dla ochrony życia lub zdrowia
ludzkiego, dla ochrony mienia lub usunięcia awarii,
2) szczegolnych potrzeb pracodawcy.
4. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprocz normalnego wynagrodzenia, przysługuje
dodatek w wysokości:
1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających
w nocy, w niedziele i święta nie będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie
z obowiązującym rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy
udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających
w każdym innym dniu niż wyżej określone.
5. Liczba godzin nadliczbowych, przepracowanych w związku z okolicznościami
określonymi w ust. 3 pkt. 2, nie może przekroczyć 150 godzin w roku kalendarzowym.
6. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać 48
godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.
7. Praca w dniu wolnym od pracy nie będącym niedzielą lub świętem rozliczana jest na
podstawie Kodeksu Pracy.
8. Kierownik Ośrodka w razie konieczności wykonuje pracę poza normalnymi godzinami
pracy, z prawem do oddzielnego wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach
nadliczbowych.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA I PORZĄDEK PRACY

§ 11
1. Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach
rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.
2. Pracownik potwierdza przybycie do pracy, obecność i wyjście po jej zakończeniu
podpisem listy obecności, znajdującej się w Ośrodku.
3. Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana na liście obecności
z zaznaczeniem, czy jest to nieobecność usprawiedliwiona.
4. Pracodawca dokonuje kontroli list obecności.

§ 12
1. Opuszczenie pracy lub spoźnienie do pracy usprawiedliwiają ważne przyczyny,
a w szczegolności:
2) niezdolność do pracy z powodu choroby, wypadku lub izolacji z powodu
choroby zakaźnej pracownika, pod warunkiem przedłożenia stosownego
zwolnienia lekarskiego lub stosownej decyzji inspektora sanitarnego,
3) choroba lub wypadek członka rodziny pracownika, wymagająca osobistej
opieki pracownika nad chorym, pod warunkiem przedłożenia odpowiedniego
zwolnienia lekarskiego,



4) konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku
do 8 lat, pod warunkiem zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do ktorej
dziecko uczęszcza, pod warunkiem złożenia przez pracownika stosownego
oświadczenia potwierdzonego przez dyrekcję placowki,
5) konieczność wypoczynku po nocnej podroży służbowej – w granicach 8 godzin
od zakończenia podroży – jeżeli pracownik podrożował w warunkach
uniemożliwiających nocny wypoczynek, na podstawie oświadczenia
pracownika,
6) inne przyczyny usprawiedliwiane przez przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 13
1. Jeżeli pracownik nie może stawić się do pracy z przyczyn z gory wiadomej, ma
obowiązek uprzedzić o tym pracodawcę, przynajmniej dzień wcześniej.
2. W razie nieobecności w pracy w innych okolicznościach niż określonej w ust. 1,
pracownik ma obowiązek zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności
i przewidywanym czasie jej trwania, w pierwszym dniu nieobecności w pracy,
a najdalej w dniu następnym.
3. O przyczynie nieobecności pracownik może zawiadomić osobiście, telefonicznie przez
inne osoby lub poczty. W przypadku zawiadomienia o nieobecności w pracy za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, za datę przyjmuje się datę stempla pocztowego.
4. Pracownik ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność w pracy, przedstawiając
pracodawcy odpowiednie zaświadczenie. W ten sposob pracownik usprawiedliwia
spoźnienia do pracy.
5. W przypadku nieusprawiedliwionego niewykonania obowiązku określonego w ust.2,
okres nieobecności traktuje się jak nieobecność nieusprawiedliwioną, niepłatna,
stanowiącą naruszenie podstawowych obowiązkow pracowniczych.

§ 14
1. Czas pracy winien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.
2. Załatwianie spraw prywatnych, społecznych itp. powinno odbywać się poza godzinami
pracy.
3. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych
spraw osobistych lub rodzinnych, wymagających załatwienia w godzinach pracy;
zwolnienia udziela pracodawca.
4. Za czas zwolnienia od pracy, o ktorym mowa w ust. 3, pracownikowi przysługuje
wynagrodzenie tylko wtedy, gdy odpracował czas zwolnienia. Odpracowanie to nie jest
pracą w godzinach nadliczbowych.
5. Pracownik jest obowiązany z uwzględnieniem ust. 2i 4, uzyskać zgodę pracodawcy na
każdorazowe wyjście poza Ośrodek w godzinach pracy oraz dokonać stosownego wpisu
w „Ewidencji wyjść służbowych lub prywatnych w godzinach pracy” znajdującej się
w Ośrodku.
6. Pracodawca zwalnia pracownika do wykonania pracy, jeśli obowiązek taki wynika
z przepisow prawa.

§ 15
1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy każdego pracownika.
2. Karta ewidencji obejmuje: pracę w niedzielę i święta, w porze nocnej, w godzinach
nadliczbowych, w dodatkowe dni wolne od pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od
pracy.
3. Pracownik ma prawo wglądu do ewidencji pracy jego dotyczącej.

§ 16
Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż
określona w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

ROZDZIAŁ V
DYSCYPLINA PRACY

§ 17
1. Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do przestrzegania dyscypliny pracy,
a w szczegolności do przestrzegania ustalonego czasu pracy i porządku tj. punktualnego
przychodzenia do pracy, nie opuszczania miejsca pracy przed jej zakończeniem oraz do
faktycznego wykorzystania czasu pracy na pracę zawodową.
2. Jako formy kontroli wykorzystania czasu pracy stosuje się:
1) listę obecności,
2) ewidencję wyjść w godzinach służbowych dla pracownikow,
3) ewidencję wyjazdow (delegacji służbowych),
4) ewidencję zwolnień od pracy oraz okresow nieobecności,
5) ewidencje godzin nadliczbowych i dyżurow,
6) ewidencję rozkładu czasu pracy.
3. Każdorazowe wyjście poza Ośrodek pracownik potwierdza wpisem do ewidencji wyjść
służbowych lub prywatnych z podaniem godziny i celu wyjścia. Po powrocie pracownik
wpisuje godzinę przyjścia.
4. Wyjścia prywatne ich czas musi być odpracowany zgodnie § 14 ust. 3,4,5.
5. W godzinach przebywania pracownikow socjalnych w terenie obsługę klientow



w siedzibie Ośrodka prowadzi pracownik socjalny pełniący procesy pracy w siedzibie
Ośrodka.
6. Pracownikom wykonującym pracę w terenie, używającym własnej odzieży i obuwia
przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości odpowiadającej ich aktualnej wycenie.
7. We wszystkich pomieszczaniach Ośrodka obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
8. Pracownicy mogą przebywać na terenie Ośrodka tylko w godzinach pracy.
9. Przebywanie na terenie Ośrodka poza godzinami pracy lub w dni wolne od pracy jest
dozwolone tylko za zgodą kierownika.

§ 18
Pracownik, ktory odchodzi z zakładu pracy ma obowiązek rozliczyć się ze swoich
zobowiązań, a w szczegolności z przedmiotow i urządzeń, ktore pobrał w związku
z wykonywaną pracą.

ROZDZIAŁ VI
KARY PORZĄDKOWE

§ 19
1. Za naruszenie obowiązkow pracowniczych uważa się:
1) nieprzestrzeganie przepisow BHP i przeciwpożarowych,
2) opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
3) zakłocenie spokoju i porządku w miejscu pracy,
4) wykonywanie na terenie ośrodka prac niezwiązanych z jego zadaniami,
5) złe lub niedbałe wykonywanie pracy, niszczenie materiałow i sprzętu,
6) niewłaściwy stosunek do przełożonego, pracownikow i klientow Ośrodka,
7) stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środkow
odurzających, spożywanie alkoholu lub odurzanie na terenie Ośrodka oraz
wnoszenie alkoholu lub środkow odurzających na jego teren, jak rownież
pełnienie obowiązkow służbowych pod wpływem alkoholu.
2. Za naruszenie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
przepisow bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisow przeciwpożarowych,
przeciwpożarowych także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia, obecności
i wyjścia w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może
stosować:
1) karę upomnienia,
2) karę nagany.
3. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisow bezpieczeństwa i higieny pracy,
przepisow przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się
do pracy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środkow odurzających lub
spożywania alkoholu lub środkow odurzających w czasie pracy, pracodawca może
stosować karę pieniężną.

§ 20
1. Kary nie można zastosować po upływie 2 tygodni od dnia, gdy przełożony dowiedział
się o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczania się
tego naruszenia.
2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

§ 21
1. Karę stosuje Kierownik Ośrodka i zawiadamia o tym pracownika na piśmie, wskazując
rodzaj naruszenia obowiązkow pracownika i datę dopuszczenia się przez pracownika
tego naruszenia oraz informując go o możliwości wniesienia sprzeciwu. Odpis pisma
składa się w aktach osobowych pracownika.
2. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczegolności rodzaj naruszenia
obowiązkow pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek
do pracy.
3. W ciągu 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu pracownik może wnieść sprzeciw,
o odrzuceniu czy uwzględnieniu sprzeciwu decyduje Kierownik. Jeżeli sprzeciw nie
zostanie odrzucony w ciągu 14 dni od daty wniesienia, oznacza to, że został
uwzględniony.
4. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu
usuwa się z akt osobowych pracownika.
5. Mając na uwadze osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie pracownika po
Kierownik Ośrodka może uznać karę za niebyłą przed upływem roku.

ROZDZIAŁ VII
WYROŻNIENIA I NAGRODY

§ 22
1. Pracownikom, ktorzy wzorowo i sumiennie wypełniają swoje obowiązki, wykazują
inicjatywę w pracy, dążą do usprawnienia metod pracy, a przez to szczegolnie
przyczyniają się do usprawnienia metod pracy, a przez to szczegolnie przyczyniają się
do wykonania zadań stojących przed Ośrodkiem mogą być przyznane nagrody
i wyrożnienia.
2. Decyzję o przyznaniu nagrody lub wyrożnienia podaje się do wiadomości
pracownikow.
3. Opis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyrożnienia składa się do akt



osobowych pracownika.

ROZDZIAŁ VIII
OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH

§ 23
1. Praca kobiet i młodocianych podlega ochronie zgodnie z kodeksem pracy oraz
przepisami szczegołowymi.
2. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać przy wykonywaniu pracy z wysiłkiem fizycznym
i transportem ciężarow, wymuszoną pozycją pracy, w godzinach nadliczbowych ani
w porze nocnej, przy monitorze ekranowym ponad 4 godziny na dobę.
3. Kobietę w ciąży przenosi się do innej, odpowiedniej pracy, z zachowaniem
wynagrodzenia, jeżeli jest zatrudniona przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży lub
jeżeli przedstawi orzeczenie lekarskie stwierdzające, że ze względu na stan ciąży nie
powinna wykonywać pracy dotychczasowej.
4. Kobiety w ciąży i opiekującej się dzieckiem do lat 4 nie wolno zatrudniać w porze
nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz delegować bez jej zgody poza stałe miejsce
pracy.
5. Stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

§ 24
1. Pracodawca ma obowiązek przenieś kobietę w ciąży do innej pracy, jeżeli:
1) jest zatrudniona przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży,
2) przedłoży orzeczenie lekarskie, że ze względu na ciążę nie powinna
wykonywać dotychczasowej pracy,
2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy pociąga za sobą obniżenie wynagrodzenia,
pracownicy wypłaca się dodatek wyrownawczy.

§ 25
1. Pracownica, ktora karmi dziecko piersią ma prawo do dwoch połgodzinnych przerw
w pracy, wliczanych do czasu pracy. Pracownica, ktora karmi więcej niż jedno dziecko
ma prawo do dwoch przerw po 45min. każda.
2. Na wniosek pracownicy, przerwy na karmienie mogą być udzielane łącznie. Przerwa na
karmienie nie przysługuje pracownicy, ktora jest zatrudniona na czas krotszy niż 4
godziny dziennie. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie,
przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

§ 26
Wykaz prac wzbronionych kobietom stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 27
Nie wolno zatrudniać młodocianych, młodocianych w szczegolności młodocianych, ktorzy
nie ukończyli 16 lat, przy pracach i w warunkach uciążliwych i szkodliwych.

§ 28
Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

ROZDZIAŁ IX
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

§ 29
1. Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracownikow poprzez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy przy odpowiednim
wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
2. Pracodawca zapoznaje pracownikow z przepisami i zasadami BHP
i przeciwpożarowymi.
3. Pracodawca egzekwuje przestrzegania przez pracownikow obowiązujących w Ośrodku
przepisow i zasad BHP.
4. Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą
oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.
5. Pracodawca przeszkala każdego przyjmowanego pracownika w zakresie ogolnych zasad
i przepisow BHP, z przepisami przeciwpożarowymi, udzielania pierwszej pomocy,
a także informuje pracownika o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną na
stanowisku pracą, na ktorym pracownik został zatrudniony.
6. Wykaz oszacowanego ryzyka zawodowego zawiera załącznik nr 3 do regulaminu.
7. Przeszkolony pracownik składa pisemne oświadczenie w tej sprawie. Ktore dołącza się
do jego akt osobowych- załącznik nr 4 do regulaminu.
8. Pracodawca reaguje na potrzeby w zakresie zapewnienia:
1) bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
9. Pracodawca zapewnia wykonanie nakazow, wystąpień, decyzji i zarządzeń
wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy oraz wykonanie zaleceń
inspektora pracy.

10. Pracodawca zapewnia środki do udzielenia pierwszej pomocy w razie nagłych
wypadkow, gaszenia pożaru i ewakuacji pracownikow.
11. Pracodawca udostępnia do publicznej informacji instrukcje pierwszej pomocy.
12. Pracodawca wyznacza pracownikow odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy
i wyposaża ich w zestaw instrukcji.



§ 30
1. Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest bezwzględne przestrzeganie
przepisow BHP i przeciwpożarowych, przeciwpożarowych w szczegolności;
1) znać przepisy i zasady BHP oraz przeciwpożarowe,
2) wykonywać pracę w sposob zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz
stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazowek,
3) uczestniczyć w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach i ćwiczeniach
z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,
4) dbać o należyty stan urządzeń oraz porządek i ład na własnym stanowisku
pracy i w jego otoczeniu,
5) poddawać się wyznaczonym przez pracodawcę badaniom lekarskim oraz
stosować się do zaleceń i wskazań lekarskich.

§ 31
1. Przede dopuszczeniem do pracy pracownik jest kierowany przez pracodawcę na
wstępne badania lekarskie.
2. W czasie zatrudnienia pracownik podlega badaniom okresowym i kontrolnym.
3. Badania SA przeprowadzane na koszt pracodawcy.

§ 32
1. W przypadku, gdy pracownik zauważy usterki urządzeń lub sprzętu ma obowiązek
niezwłocznie zawiadomić o tym Kierownika.
2. W przypadku, gdy pracownik uległ wypadkowi na terenie Ośrodka lub w czasie
pełnienia obowiązkow służbowych, służbowych jego stan zdrowia na to
pozwala- winien niezwłocznie zawiadomić o zdarzeniu Kierownika.
3. Każdy pracownik, ktory zauważył wypadek, winien niezwłocznie zawiadomić o nim
pracodawcę.

§ 33
Pracownik ma obowiązek stosować się do zarządzeń, zakazujących lub ograniczających
palenie tytoniu.

ROZDZIAŁ X
URLOPY WYPOCZYNKOWE I ZWOLNIENIA

§ 34
1. Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego, nieprzerwanego urlopu
wypoczynkowego. Wymiar i zasady przyznawania urlopow wypoczynkowych określa
Kodeks pracy oraz art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
2. Do urlopu nie wlicza się dodatkowych dni wolnych od pracy.
3. Pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym,
w ktorym podjął pracę, przysługuje prawo do pierwszego urlopu z upływem każdego
miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po
przepracowaniu roku.
4. Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez pracownika powinno nastąpić w roku
kalendarzowym, w ktorym pracownik nabył do niego prawo.
5. Pracownikowi, ktory z ważnych powodow nie mogł wykorzystać urlopu do końca roku,
w ktorym nabył prawo, należy udzielić mu tego urlopu do 30 września następnego roku
kalendarzowego.
6. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego.
7. Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być udzielony w częściach.
Przynajmniej jedna część wypoczynku powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych
dni kalendarzowych.
8. Na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym pracodawca jest
obowiązany udzielić pracownikowi nie więcej niż 4 dni urlopu (tzw. urlop na żądanie)
w każdym roku kalendarzowym.
9. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego.
§ 35
1. Termin urlopu może zostać przesunięty na wniosek pracownika, umotywowany
ważnymi przyczynami, jak rownież z powodu szczegolnych potrzeb pracodawcy.
2. W wyjątkowych okolicznościach, ktore nie były znane w chwili rozpoczynania urlopu,
pracodawca może odwołać pracownika z urlopu. Pracodawca ponosi koszty związane
z odwołaniem pracownika z urlopu.
§ 36
1. Pracownik ma prawo do okolicznościowych zwolnień od pracy, z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia.
2. Zwolnienie przysługuje:
1) 2 dni - z okazji ślubu pracownika, urodzenia się dziecka pracownika, zgonu
i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki, ojczyma lub macoch
pracownika,
2) 1 dzień- z okazji ślubu dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu rodzeństwa,
teściow, dziadkow oraz innych osob pozostających na utrzymaniu pracownika
lub pod jego bezpośrednia opieką.
3. Wynagrodzenie za zwolnienie od pracy ustala się jak wynagrodzenie za urlop
wypoczynkowy.



ROZDZIAŁ XI
WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

§ 37
1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę.
2. Wynagrodzenie wypłacane jest co miesiąc do 30 dnia każdego miesiąca.
3. Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu
poprzednim.
4. Kierownik po konsultacji z Głownym Księgowym, w uzasadnionych przypadkach może
wyznaczyć inny dzień, w ktorym zostanie wypłacone wynagrodzenie.
5. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłkow chorobowych
dokonywana jest w terminie do dnia 30 następnego miesiąca.
6. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest przelewem na konto pracownika w związku
z jego pisemną zgodą.

ROZDZIAŁ XII
PRZEPISY PORZĄDKOWE I KOŃCOWE

§ 38
1. Pracodawcę reprezentuje w zakładzie w razie jego nieobecności wyznaczony
pracownik.
2. Pracodawca przyjmuje pracownikow w sprawach wnioskow, skarg i zażaleń
w wyznaczonych terminach, ktore podaje się do wiadomości pracownikow przez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie informacji w biurze zakładu.

3. W czasie nieobecności pracownika, Kierownik wyznacza na ten okres zastępstwo
innego pracownika lub rozdziela czynności nieobecnego pracownika pomiędzy innych
pracownikow.

§ 39
Przepisy Regulaminu nie naruszają postanowień umow o pracę zawartych z poszczegolnymi
pracownikami Ośrodka.

§ 40
Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony w takim samym trybie, jaki został
przewidziany w § 1 ust. 1 regulaminu.

§ 41
Z dniem wejścia w życie Regulaminu Pracy przestaje obowiązywać dotychczasowy
Regulamin Pracy wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/09 Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 lipca 2009 roku wraz z aneksami
i zarządzeniami kierownika do tego regulaminu.
Załącznik nr 1 do Regulaminy Pracy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim
Wykaz prac szczegolnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
Na podstawie art. 176 Kodeksu Pracy i Rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 10 września
z 1996r. w sprawie wykazu prac szczegolnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
(Dz. U. z 2002r. Nr 127, poz. 1092)
1. Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarow oraz wymuszoną
pozycją ciała:
1) Wszystkie prace, przy ktorych najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną,
mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają
5.000 kJ na zmianę roboczą, a przy dorywczej – 20 kJ/min.
Uwaga: 1 kJ = 0,24 kcal.
2) Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarow o masie przekraczającej:
a. 12 kg – przy pracy stałej;
b. 20 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany
roboczej).
3) Ręczne przenoszenie pod gorę – po pochylniach, schodach itp., ktorych
maksymalny kąt nachylenia przekracza 30o, a wysokość 5 m – ciężarow
o masie przekraczającej:
a. 8 kg – przy pracy stałej;
b. 15 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany
roboczej).
4) Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:
a. Wszystkie prace, przy ktorych najwyższe wartości obciążenia pracą
fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy,
przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą;
b. Prace wymienione w ust. 1-3, jeżeli występuje przekroczenie .
określonych w nich wartości;
c. Prace w pozycji wymuszonej;
d. Prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany
roboczej.
2. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym.
1) Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:
a. Prace w warunkach, w ktorych wskaźnik PMV (przewidywana ocena



średnia), określany zgodnie z Polską Normą, jest większy od 1,5;
b. Prace w warunkach, ktorych wskaźnik PMV (przewidywana ocena
średnia), określany zgodnie z Polską Normą jest mniejszy od 1,5;
c. Prace w środowisku, w ktorym występują nagłe zmiany temperatury
powietrza w zakresie przekraczającym 15oC.
3. Prace w hałasie i drganiach:
1) Dla kobiet w ciąży:
a. Prace w warunkach narażenia na hałas, ktorego:
a) Poziom ekspozycji odniesiony do 8 – godzinnego dobowego lub do
przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie Pracy,
wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 dB;
b) Szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB;
c) Maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB;
b. Wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogolnym
oddziaływaniu na organizm człowieka.
4. Prace narażające na działanie pol elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego
i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych
1) Dla kobiet w ciąży:
a. Prace w zasięgu pol elektromagnetycznych o natężeniach
przekraczających wartości dla sfery bezpiecznej;
b. Prace w środowisku, w ktorym występuje przekroczenie . wartości
najwyższych dopuszczalnych natężeń promieniowania nadfioletowego,
określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń
i natężeń czynnikow szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
c. Prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych
w przepisach prawa atomowego;
d. Prace przy obsłudze monitorow ekranowych – powyżej 4 godzin na
dobę.
2) Dla kobiet karmiących piersią – prace w warunkach narażenia na
promieniowanie jonizujące określonych w przepisach prawa atomowego.
5. Prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości.
1) Dla kobiet w ciąży:
a. Praca na wysokości - poza stałymi galeriami, pomostami, podestami
i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie
przed upadkiem (bez potrzeby stosowania środkow ochrony
indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po
drabinach i klamrach;
b. Prace w wykopach oraz w zbiornikach otwartych.
6. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi.
1) Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:
a. Prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B,
wirusem ospy wietrznej i połpaśca, wirusem rożyczki, wirusem HIV,
wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmozą.
Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYCH
I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała
oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu.
1. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym.

1) Praca polegająca wyłącznie na podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu
ciężarow oraz prace wymagające powtarzania dużej liczby jednorodnych
ruchow.
2) Ręczne dźwiganie i przenoszenie przez jedna osobę na odległość powyżej
25 m przedmiotow o masie przekraczającej:
a. przy pracy dorywczej – dla dziewcząt – 14kg; - chłopcow – 20kg;
b. przy obciążeniu powtarzalnym; - dla dziewcząt – 8kg; - dla chłopcow 12kg.
3) Ręczne przenoszenie pod gorę, w szczegolności po schodach, ktorych
wysokość przekracza 5m, a kąt nachylenia – 300, ciężarow o masie
przekraczającej:
a. przy pracy dorywczej: - dla dziewcząt – 10kg; dla chłopcow – 15kg;
b. przy obciążeniu powtarzalnym: dla dziewcząt – 5kg; dla chłopcow 8kg.
2. Prace wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała.
1) Prace wykonywane w pozycji pochylonej lub w przysiadzie;
2) Prace wykonywane na kolanach.
3. Prace zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu



1) Prace w warunkach mogących stanowić nadmierne obciążenie psychiczne, np.
wymagające odbioru i przetwarzania dużej liczby lub szybko po sobie
następujących informacji i podejmowania decyzji mogących spowodować
groźne następstwa, szczegolnie w sytuacjach przymusu czasowego.
II. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynnikow chemicznych, fizycznych
i biologicznych.
1. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynnikow chemicznych.
1) Prace w narażeniu na działanie substancji i preparatow chemicznych działaniu:
szkodliwym (Xn), toksycznym (T), bardzo toksycznym (T+), żrącym (C)
i drażniącym ( Xi).
2. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynnikow fizycznych.
1) Prace w warunkach narażenia na hałas, ktorego:
a. poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do
przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy przekracza 80 dB;
b. szczytowy poziom dźwięku C przekracza 130 dB;
c. maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB.
2) Prace w temperaturze powietrza niższej niż 140C.
III. Prace stwarzające zagrożenia wypadkowe.
1. Prace, podczas ktorych młodociani są narażeni na zwiększone niebezpieczeństwo
urazow, w tym w szczegolności związane z:
1) uruchamianiem urządzeń bezpośrednio po ich naprawie;
2) obsługą urządzeń pracujących pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara.
2. Prace zagrażające porażeniem prądem elektrycznym, w tym wszelkie prace przy
obsłudze urządzeń energetycznych znajdujących się pod napięciem, z wyjątkiem
napięcia obniżonego ( bezpiecznego).
3. Prace na wysokości powyżej 3m grożące upadkiem z wysokości.
4. Prace przy nieodpowiednim oświetleniu, przy ktorych wykonaniu parametry
oświetlenia nie odpowiadają wymaganiom określonym w Polskich Normach.
Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim
Podstawa prawna art. 226 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz.
141)
Wykaz zagrożeń związanych z ryzykiem zawodowym przy pracy wykonywanej przez
pracownika socjalnego.
Lp. Źrodło zagrożenia Zagrożenie
Najczęstsze choroby:
1 Wpływ szkodliwych czynnikow biologicznych
(grzyby, bakterie, roztocza, wirusy):
- osoby chore,
- osoby nieprzestrzegające podstawowych zasad higieny,
- chore zwierzęta,
- zaniedbane, brudne lokale mieszkalne.
- gruźlica,
- żołtaczka,
- wszawica,
- świerzb,
- grzybica,
- HIV
2 Nieprzewidywalne zachowania:
- osob chorych psychicznie,
- osob uzależnionych od alkoholu, narkotykow,
- osob po odbyciu kary pozbawienia wolności,
- zwierząt hodowanych przez klientow.
utrata: życia, zdrowia, mienia,
ciężki uszczerbek na zdrowiu
3 Popełnienie przestępstwa na szkodę pracownika socjalnego
podczas lub w związku z pełnieniem czynności
służbowych.
najczęstsze przestępstwa:
- naruszenie nietykalności
cielesnej,
- czynna napaść,
- zniewaga zniesławienie,
- groźba popełnienia
przestępstwa na szkodę pracownika
socjalnego lub jego bliskich
4 Czynniki fizyczne:
- zły stan budynkow mieszkalnych stwarzających zagrożenie
budowlane,
- zły stan klatek schodowych, podworek, drog dojazdowych,
- warunki klimatyczne.
utrata: życia, zdrowia ciężki
uszczerbek na zdrowiu,
zniszczenie odzieży



5 Obawa o bezpieczeństwo swoje i bliskich, nadmierna
troska o podopiecznych, przeżycia traumatyczne:
- śmierć klienta,
- uczestniczenie w czynnościach związanych z odebraniem
dziecka,
- kontakt z osobami nieuleczalnie chorymi, z dysfunkcjami
fizycznymi i umysłowymi, ofiarami przestępstw, w
szczegolności jeżeli są nimi dzieci,
- bycie świadkiem przestępstwa lub jego ofiarą.
wpływ na stan zdrowia
psychicznego stres, napięcia, dyskomfort
psychiczny,
wypalenie zawodowe,

przenoszenie problemow pracy do
domu
6 Warunki lokalowe:
- złe oświetlenie,
- siedzący tryb pracy,
- długa praca przy komputerze,
- kontakt z klientami chorymi i nieprzestrzegającymi
higieny osobistej.
- przemęczenie,
- stres,
- pogorszenie wzroku,
- problemy z kręgosłupem,
- zakażenie choroba zakaźną
Załącznik nr 4 do Regulaminu Pracy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim
Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu Pracy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
Oświadczam, że w związku z podjęciem pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim na stanowisku ……………………………….. przed rozpoczęciem
pracy zostałem zapoznany przez pracodawcę z treścią obowiązującego regulaminu pracy,
zgodnie z wymogiem zawartym w art. 1043 § 2 kp.
Jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego regulaminu pracy.
………………………………………….
(data i podpis pracownika)
Załącznik nr 5 do Regulaminu Pracy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim
Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu Pracy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
Oświadczam, że zostałem zapoznany przez pracodawcę z treścią obowiązującego Regulaminu
Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wprowadzonego
Zarządzeniem Nr 14/2012 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie
Podhalańskim z dnia 01.08.2012r. zgodnie z wymogiem zawartym w art. 1043 § 2 kp.
Jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego regulaminu pracy.
………………………………………….
(data i podpis pracownika)
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