
Zarządzenie Nr 290/2021 
Wójta Gminy Baćkowice 
z dnia 31 grudnia 2021

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Baćkowicach

z 202ka USt' ! UStaWyuZ dnia 8 marca 1990r- ° samorz3dzie gminnym /Dz.U.
w Ra2., P°z- 1372 ze zm- ' w wykonaniu § 12 statutu Ośrodka Pomocy Społecznei
w R./p ^ f°W‘feg0 ZałąC2nik Nr 1 d0 Uchwały Nr XLII/260/14 Rady Gminy
s 20M “h"*1™* >“ o*—-

zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach
wprowadzony zarządzeniem nr 11/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
W Baćkowicach z dnia 28 grudnia 2021. y społecznej

§2

Wykonanie zarządzenia 
w Baćkowicach.

się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznejpowierza

§3

zatwierdzony w^nlu^S^ipra^lO^^rer/w^ta^Gminy Baćkowice Zarządzenlem^NrMl/^OOę

:BS|ko^^^^ OŚrodka P—y Społecznej

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

'■ -pi a :

Mtu-iw: yartyka



Zarządzenie Nr 11/2021
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach 

z dnia 28 grudnia 2021

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Baćkowicach

14 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach

zarządzam, co następuje:

§1

stanowiący

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku.

KjemwnikOśrodka Po/h 
w Back Społecznej each

mgr Bożen, 'riowska



Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr I I '2021 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Baćkowicach 
z dnia 28 grudnia 2021

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BAĆKOWICACH

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne

§1
L Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach określa:

1) zasady funkcjonowania Ośrodka i jego strukturę organizacyjną,
2) zadania na poszczególnych stanowiskach pracy,
3) zasady funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR+ (Załącznik Nr 1 do niniejszego 

Regulaminu)
2. Regulamin organizacyjny obowiązuje wszystkich Pracowników zatrudnionych w Ośrodku, bez 
względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.
3. Każdy Pracownik Ośrodka zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu.

§2
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Baćkow icach.

2) Ośrodku - należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach.
3) Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Baćkowicach.
4) Pracowniku - należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Baćkowicach , na podstawie umowy o pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy.
5) Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Baćkowice.
6) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowice
7) DDS+ - należy przez to rozumieć Dzienny Dom SENIOR+ w Olszownicy.

§3
Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach działa na podstaw ie:

1) Uchwały Nr X/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Baćkowicach z dnia 28 lutego 1990r. w 
sprawie powołania jednostki budżetowej - Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Baćkowicach.

2) Statutu Ośrodka.
3) Niniejszego Regulaminu.
4) Właściwych ustaw i przepisów wykonawczych.

§4

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Baćkowice.
2. Ośrodek jest jednostką budżetową stanowiącą samodzielną jednostkę organizacyjną samorządu 
terytorialnego.
3. Komórką organizacyjną Ośrodka jest DDS+ w Olszownicy.
4. Siedziba Ośrodka mieści się w: Baćkowice 84a, 27-552 Baćkowice.
5. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530



6. Terenem działania Ośrodka jest teren w granicach administracyjnych Gminy Baćkowice /łącznie 
15 sołectw/.

ROZDZIAŁ II
Struktura organizacyjna Ośrodka

§5
1. W skład Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach wchodzą następujące stanowiska pracy:

1) kierownik
2) główna księgowa
3) referent ds. kadr i płac
4) inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
5) starszy pracownik socjalny
6) pracownik socjalny
7) aspirant pracy socjalnej
8) opiekun
9) kierownik DDS+ w Olszownicy
10) opiekun w DDS+ w Olszownicy

2. Szczegółowy zakres czynności - zadania na stanowiskach pracy wchodzących w skład Ośrodka ustala 
Kierownik.
3. Podział obowiązków określony w indywidualnych zakresach czynności powinien być dokonany 
w taki sposób, by suma tych zadań wyczerpała ustalony dla Ośrodka zakres zadań.
4. W miarę potrzeb, do realizacji zadań Ośrodka, Kierownik może zatrudniać osoby na podstawie umów 
cywilnoprawnych - umów zleceń, umów o dzieło.
5. W przypadku zatrudnienia pracownika na zastępstwo, wymiar czasu pracy ustalany jest 
indywidualnie według potrzeb przez Kierownika.

§6
1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika wykonuje Wójt Gminy.
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Pracowników wykonuje Kierownik.

ROZDZIAŁ III 
Zasady kierowania Ośrodkiem

§7
1. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego 
podporządkowania, zgodnie z którym każdy Pracownik podlega bezpośrednio Kierownikowi, od 
którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za wykonywanie 
powierzonych mu zadań.
2. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta 
Gminy.
3. W przypadku nieobecności Kierownika, zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem 
wykonuje pracownik upoważniony przez Wójta Gminy na podstawie pisemnego wniosku Kierownika.

ROZDZIAŁ IV
Zadania i kompetencje Kierownika Ośrodka

§8
1. Kierownik odpowiedzialny jest za realizację zadań oraz za całokształt działalności Ośrodka. 
W szczególności do jego obowiązków należy:

1) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz, składanie w jego imieniu oświadczeń;
2) nadzór nad realizacją zadań własnych i zleconych w Ośrodku;



3) prowadzenie postępowań oraz wydawanie rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych, w ramach 
posiadanych upoważnień w indywidualnych sprawach z zakresu działania Ośrodka, należących 
do właściwości gminy;

4) koordynowanie pracą podległych bezpośrednio pracowników;
5) czuwanie nad planowym, terminowym wykonaniem zadań Ośrodka;
6) ustalanie potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej;
7) ustalanie planów i realizację polityki kadrowej Ośrodka;
8) właściwa realizację polityki szkoleniowej;
9) zarządzanie mieniem;
10) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przyznawania świadczeń;
11) składanie corocznych sprawozdań Radzie Gminy z działalności Ośrodka;
12) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
13) planowanie i przedkładanie Wójtowi Gminy projektów planu finansowego Ośrodka;
14) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonanie zadań 

wynikających z opracowanych planów;
15) sporządzanie sprawozdawczości;
16) przyjmowanie klientów Ośrodka w sprawach skarg i wniosków';
17) zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy w Ośrodku;
18) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących działalności Ośrodka;
19) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych związanych z działalnością 

Ośrodka.
2. Kierownik jednostki jest upoważniony do przydzielania zadań pracownikom, wydawania poleceń 
zapewniających należyte wykonywanie zadań.

ROZDZIAŁ V
Zadania i kompetencje pracowników Ośrodka

§9
1. Do obowiązków pracowników' Ośrodka należy w szczególności:

1) rzetelne, prawidłowe i terminowe załatwianie przydzielonych spraw, zgodnie zobowiązującymi 
przepisami, okolicznościami i stanem faktycznym;

2) dokładna znajomość obowiązujących zasad, norm i przepisów w zakresie spraw powierzonych 
w zakresie czynności;

3) pilnowanie biegu załatwianych spraw oraz terminów aż do ich ostatecznego zakończenia;
4) przestrzeganie dyscypliny pracy, obowiązujących w Ośrodku Regulaminów, przepisów 

o ochronie danych osobowych;
5) bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa 

dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy, udział w szkoleniach 
i samokształcenie;

6) przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych;
7) zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w' toku czynności służbowych, również po 

ustaniu zatrudnienia.
2. Wymagania kwalifikacyjne pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 
26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz inne obowiązujące w tym zakresie.

§10
Do podstawowego zakresu zadań Głównego Księgowego Ośrodka należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości budżetowej Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budżetowego oraz aktami wewnętrznymi Ośrodka;

2) bieżąca współpraca z bankiem, skarbnikiem Gminy, organami kontroli;



3) bieżące i terminowe prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetowych 
z egzekwowaniem należności i dochodzeniem roszczeń spornych;

4) prowadzenie ewidencji księgowej rzeczowych składników majątkowych, przygotowywanie 
i rozlicznie inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych oraz pozostałych aktywów 
i pasywów;

5) bieżąca analiza i kontrola wykorzystywania środków budżetowych Ośrodka;
6) opracowania projektu planu dochodów i wydatków budżetowych Ośrodka do zatwierdzenia 

właściwemu organowi zgodnie zobowiązującymi przepisami;
7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika 

dotyczących prowadzenia rachunkowości;
8) sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
9) prowadzenie ewidencji majątku Ośrodka;
10) nadzór nad prawidłowym przebiegiem operacji finansowych Ośrodka;
11) windykacja należności w drodze postępowania egzekucyjnego;
12) przygotowanie i przekazywanie dokumentacji do zakładowej składnicy akt;
13) wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika, wynikających z przepisów prawa 

lub potrzeb jednostki.

wraz

§11
Do podstawowego zakresu zadań referenta ds. kadr i płac w szczególności należy:

1) kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników jednostki;
2) naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych przysługujących osobom 

zatrudnionym, sporządzanie list płac, rozliczeń na podstawie dokumentów źródłowych;
3) rozliczanie delegacji służbowych;
4) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
5) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich;
6) opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych w zakresie kadrowym;
7) sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw pracowniczych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami;
8) prowadzenie rejestru i rozliczanie umów zleceń;
9) sporządzanie wszelkich informacji płacowych niezbędnych dla celów planowania 

i sprawozdawczości;
10) kompletowanie dokumentów do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego;
11) przygotowanie i przekazywanie dokumentacji do zakładowej składnicy akt;
12) wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika, wynikających z przepisów 

prawa lub potrzeb jednostki.

§12
Do podstawowego zakresu zadań inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
w szczególności należy;

1) przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków o udzielenie świadczeń rodzinnych, świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego;

2) prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w' tym 
w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych;

3) prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego;
4) prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących realizacji świadczeń wynikających z ustawy 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
5) prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego do celów składania przez osoby 
fizyczne wniosków o przyznanie dofinansowania, określonych w art. 411 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska;

6) udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach;
7) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych 

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;



8) prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu 
i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

9) prowadzenie niezbędnych rejestrów;
10) sporządzanie listy wypłat w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych;
11) wydawanie zaświadczeń na wniosek osoby zainteresowanej;
12) prowadzenie spraw w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz podejmowanie działań wobec 

dłużników alimentacyjnych;
13) przekazywanie informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji 

Gospodarczej;
14) przygotowywanie pism i prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw;
15) współpraca z komornikami, organami ścigania, sądami, urzędami oraz innymi instytucjami;
16) prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń;
17) przygotowanie i przekazywanie dokumentacji do zakładowej składnicy akt;
18) wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika, wynikających z przepisów 

prawa lub potrzeb jednostki

§13

Do podstawowego zakresu zadań pracownika socjalnego, starszego pracownika socjalnego 
w szczególności należy:

1) rozpoznawanie, przygotowanie, diagnozowanie i ustalanie potrzeb osób. rodzin wymagających 
interwencji socjalnej w rejonie swojego działania;

2) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i wnioskowanie o właściwą formę 
pomocy wynikającą z rozpoznania potrzeb danej osoby, rodziny oraz przedkładanie ich 
Kierownikowi;

3) bieżąca ocena realizacji planów świadczonej pomocy w odniesieniu do poszczególnych osób 
i rodzin;

4) prowadzenie pracy socjalnej, jako jednej z podstawowych form pomocy;
5) zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych, projektów socjalnych;
6) sporządzanie bilansu potrzeb i środków swojego rejonu działania:
7) współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami, związkami, osobami fizycznymi w celu 

kompleksowego zaspokajania potrzeb oraz mobilizowania środowisk lokalnych do działania na 
rzecz pomocy społecznej;

8) prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznawania świadczeń z pomocy społecznej;
9) udzielanie pełnych informacji osobom o przysługujących im świadczeniach i dostępnych 

formach pomocy oraz o podmiotach działających na rzecz jednostek i rodzin:
10) załatwianie spraw związanych z umieszczeniem osób w Domach Pomocy Społecznej;
11) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
12) sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych;
13) udział w pracach grup roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny;
14) prowadzenie komputerowej bazy danych klientów' pomocy społecznej w Ośrodku i jej 

przetwarzanie dla potrzeb realizacji świadczeń;
15) realizacja Karty Dużej Rodziny
16) przyjmowanie wniosków o stypendium szkolne, zasiłek szkolny, przygotowanie projektów 

decyzji;
17) przygotowanie i przekazywanie dokumentacji do zakładowej składnicy akt;
18) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej 

i innych ustaw obowiązujących w Ośrodku;
19) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji świadczeń z pomocy społecznej;
20) wykony wanie innych czynności zleconych przez Kierownika, wynikających z przepisów prawa 

lub potrzeb jednostki



§14
Do podstawowego zakresu zadań aspiranta pracy socjalnej w szczególności należy:

1) sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS dla świadczeńiobiorców posiadających uprawnienia 
do ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i emerytalno - rentowego zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych:

2) zgłaszanie pracowników, świadczeń iobiorców do ubezpieczeń zdrowotnych, społecznych, 
obsługa systemu informatycznego PŁATNIK;

3) prowadzenie komputerowej bazy danych świadczeń iobiorców świadczeń rodzinnych, 
wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i jej przetwarzanie dla potrzeb realizacji 
świadczeń;

4) sporządzanie sprawozdań, comiesięcznej analizy dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych, 
wychowawczych, funduszu alimentacyjnego;

5) sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego;
6) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych 

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
7) obsługa poczty elektronicznej, skrzynki podawczej ePUAP;
8) rzetelne wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
9) prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego do celów składania przez osoby 
fizyczne wniosków o przyznanie dofinansowania, określonych w art. 411 ustawy z dnia 27 
kwietnia 200Ir. Prawo ochrony środowiska z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska;

10) wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika, wynikających z przepisów prawa 
lub potrzeb jednostki

§15
Do podstawowego zakresu zadań opiekuna w szczególności należy:
1. Realizowanie usług opiekuńczych, zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych podopiecznego 
m.in. poprzez:

1) dokonywanie zakupów;
2) regulowanie opłat (czynsz, energia itp.);
3) przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety (w tym I gorący posiłek w ciągu dnia);
4) utrzymanie w czystości pomieszczenia zajmowanego przez podopiecznego;
5) palenie w piecu, przynoszenie opału;
6) zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept,
7) rozliczanie się przed podopiecznym z wydatków z pieniędzy podopiecznego związanych 

z dokonywanymi zakupami i opłatami;
8) pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego;
9) zmiana bielizny osobistej i pościelowej;
10) pranie, prasowanie;
11) kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu, pielęgniarką środowiskową;
12) organizowanie spacerów;
13) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań;
14) podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem, rodziną w zależności od oczekiwań osoby i rodziny;

2. Prowadzenie dokumentacji pobytów w środowiskach (karty pracy potwierdzone przez osoby objęte 
pomocą, miesięczne rozliczenia świadczonych usług).

ROZDZIAŁ VI
Szczegółowy zakres działania Ośrodka

§16
1. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej 
polegające w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;



2) pracy socjalnej;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej:
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi 
oraz określonymi przez Radę Gminy, natomiast zadania zlecone z ustaleniami przekazanymi przez 
administrację rządową.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z innych ustaw:

1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i opiekuńczych;
2) przyznawanie i wy płacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
3) przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego;
4) opłacanie składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i zdrowotne;
5) przyznawanie i wypłacanie świadczenia jednorazowego „Za Życiem”;
6) przyznawanie Karty Dużej Rodziny;
7) przyznawanie i wypłacanie stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych;
8) inne świadczenia wynikające z programów rządowych.

ROZDZIAŁ VII
Organizacja wewnętrzna Ośrodka

§17
1. Pracownicy zobowiązani są potwierdzić przybycie do miejsca pracy podpisem na liście obecności.
2. Pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Kierownika lub osobę zastępującą 
Kierownika o przyczynie nieobecności w pracy.
3. W Ośrodku prowadzony jest rejestr wyjść służbowych oraz rejestr wyjść pry watnych.
4. Każde wyjście pracownik potwierdza wpisem do rejestru wyjść z podaniem godziny wyjścia 
i powrotu oraz celu wyjścia w' przypadku wyjść służbowych.
5. Zgody na wyjście prywatne udziela Kierowmik lub w przypadku nieobecności Kierownika osoba 
pełniąca zastępstwo.
6. Godziny wyjść prywatnych należy rozliczyć/ odpracować. Decyzję o sposobie rozliczenia godzin 
wyjść prywatnych podejmuje Kierownik w porozumieniu z pracownikiem.
7. W Ośrodku jest prowadzony rejestr delegacji służbowych.
8. Pracownik jest zobowiązany do utrzymania porządku w miejscu pracy, do dbałości o powierzone 
mienie.
9. Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku sprawuje Kierownik.

ROZDZIAŁ VIII 
Obsługa finansowo- księgowa

§18
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obow iązujących w jednostkach budżetowych.
2. Budżet Ośrodka stanowią środki finansowe przekazywane przez Wojewodę Świętokrzyskiego na 
wykonanie zadań zleconych oraz środki finansowe Urzędu Gminy w Baćkowicach na realizację zadań 
własnych gminy.
3. Obsługę finansowo-księgową Ośrodek prowadzi we własnym zakresie, a jej podstawę stanowi plan 
finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy w Baćkowicach.
4. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
5. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem 
Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.



ROZDZIAŁ IX 
Postanowienia końcowe

§19
1. Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej ustala Kierownik w drodze zarządzenia i 
przedkłada Wójtowi Gminy do zatwierdzenia.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego 
uchwalenia.
3. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wójta Gminy.



Załącznik Nr I 
do Regulaminu Organizacyjnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Baćkowicach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIENNEGO DOMU SENIOR +
W OLSZOWNICY

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Regulamin organizacyjny Dziennego Domu „Senior+" w Olszownicy . zwany dalej „Regulaminem" 
jest wewnętrznym aktem normatywnym, ustalającym organizację i zasady funkcjonowania Dziennego 
Domu „Senior + " w Olszownicy , zwanego dalej DDS+.

§2
Dzienny Dom „Senior+” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) statutu Ośrodka Pomocy Społecznej;
3) niniejszego Regulaminu;
4) właściwych przepisów prawa miejscowego.

§3
1. DDS+ funkcjonuje w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie Uchwały Nr XV/75/19 
Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 listopada 2019 r.
2. Siedziba DDS+ mieści się w miejscowości Olszownica nr 107.
3. DDS+jest czynny przez cały rok od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy), przez 8 godzin dziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.
4. DDS+ prowadzi 15 miejsc dziennego pobytu.
5. DDS+ jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu przeznaczony dla osób nieaktywnych zawodowo 
w wieku 60+, zamieszkałych na terenie Gminy Baćkowice, którzy ze względu na wiek. chorobę, lub 
niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 
życiowych, szczególnie dla osób, które ze względu na swoją sytuację zdrowotną i rodzinną wymagają 
wsparcia w zakresie funkcjonowania oraz integracji i włączenia społecznego.
6. Funkcjonowanie DDS+ finansowane jest z budżetu Gminy Baćkowice, przy czym Gmina może 
podejmować starania o pozyskanie środków z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cel działalności DDS+ i zasady pobytu

§4
1. DDS+ realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej w szczególności 
wynikające z art. 5 I cyt. ustawy.
2. Celem głównym DDS+jest zapewnienie wsparcia Uczestnikom poprzez umożliwienie korzystania z 
usług aktywizacji społecznej w tym prozdrowotnej, a także integracja i włączanie społeczne 
Uczestników do społeczności lokalnej.
3. Celami szczegółowymi są:

1) poprawa jakości życia Uczestników;
2) stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca do przebywania;
3) poprawa stanu psychofizycznego osób objętych usługami DDS+;
4) zaspokajanie potrzeb Uczestników w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie 

i uczestniczenie w życiu społecznym;
5) zapewnienie opieki i stworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania 

w DDS+ osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać 
wykorzystując własne zasoby, możliwości;



6) przeciwdziałanie poczuciu osamotnienie, marginalizacji i wykluczenia społecznego;
7) stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji Uczestników przy wykorzystaniu ich 

wiedzy i umiejętności.
4. Pobyt w DDS+ odbywa się na zasadach:

1) poszanowania godności, wolności i dóbr osobistych każdego Uczestnika;
2) zapewnienia Uczestnikom poczucia bezpieczeństwa;
3) zapewnienia domowej atmosfery;
4) animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości 

Uczestnika;
5) animowania integracji pomiędzy Uczestnikami a środowiskiem lokalnym;
6) promowania aktywnego starzenia się;
7) promowania potencjału i doświadczenia Uczestników;
8) motywowania Uczestników do zwiększania swojej samooceny;
9) promowania wolontariatu międzypokoleniowego.

Rozdział III
Zakres świadczonych usług w DDS+

§5
1. DDS+ świadczy następujące usługi:

1) usługi socjalne i bytowe:
• zapewnienie miejsca pobytu przystosowanego do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego 

czasu,
• zapewnienie jednego gorącego posiłku,
• zapewnienie zimnych i ciepłych napoi,
• stały dostęp do ciepłych i zimnych napojów (kawa, herbata, woda) oraz przekąsek,
• zapewnienie ubezpieczenia NNW na czas pobytu w placówce,
• praca socjalna w- tym: pomoc w załatwianiu spraw urzędowych przekraczających możliwości 

Uczestników oraz rozwijanie kontaktów z rodziną uczestnika oraz otoczeniem,
• tworzenie domowej atmosfery,
• pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
• inne świadczenia o charakterze bytowym, o ile ich realizacja będzie możliwa przy 

wykorzystaniu zasobów organizacyjnych i finansowych DDS+.
2) usługi o charakterze aktywności ruchowej lub fizjoterapii realizowane np. poprzez ćwiczenia 

ogólnorozwojowe, ćwiczenia w odciążeniu kończyn dolnych i górnych, ćwiczenia z dawkowanym 
oporem, masaże ręczne, ćwiczenia manualne, ćwiczenia ogólnousprawniające na piłkach 
gimnastycznych, taśmach, materacach, rowerku, Nordic walking, spacery, organizacja pieszych 
wycieczek po okolicy;

3) terapia zajęciowa m. in. zajęcia plastyczne, rysunek, malarstwo, zajęcia manualne (klejenie, 
wycinanie, wydzieranie, wykonywanie ozdób okolicznościowych), różne techniki decoupage, 
papieroplastyka, malowanie na szkle, koralomania, ceramika, rękodzieło, zajęcia kulinarne, zajęcia 
z muzykoterapii, zajęcia z biblioterapii, zajęcia kreowania wizerunku z zakresu stylu i pielęgnacji urody 
osób 60+, terapia informatyczna;

4) usługi edukacyjne w tym kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej np. poprzez trening 
zachowań prozdrowotnych (wykształcenie nawyku i umiejętności w zakresie regularnego 
przyjmowania leków, rozpoznawania zwiastunów i reagowania na symptomy choroby, kontrolowania 
uzębienia, kontrolowania wagi ciała, dbania o prawidłowe odżywianie się (dieta cukrzycowa), pomiaru 
ciśnienia krwi, regularnych wizyt w poradniach zdrowia (lekarz rodzinny, poradnie specjalistyczne), 
spotkania tematyczne, spotkania z psychologiem, poradnictwo warsztaty i pogadanki itp.;

5) usługi kulturalno-oświatowe w tym m. in. zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych 
oraz spotkaniach okolicznościowych, obchody świąt, imieniny, urodziny uczestników itp.;

6) usługi rekreacyjno-turystyczne m. in. wycieczki, spotkania itp.;
7) usługi aktywizujące społecznie: organizacja czasu wolnego, zajęcia ułatwiające samodzielne 

funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu społecznym, rozwój pasji i zainteresowań, itp.



Ro/.dział IV
Organizacja DDS+ i zadania pracowników

§6
1. Nadzór nad funkcjonowaniem DDS+ sprawuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Baćkowicach.
2. Kierownik Ośrodka zatrudnia pracowników na stanowiska pracy:

1) Kierownik DDS+ w Olszownicy;
2) Opiekun w DDS+ w Olszownicy
3) Stosownie do potrzeb zatrudnia specjalistów z różnych dziedzin w ilości godzin dostosowanych 

do potrzeb Seniorów.

§7
Do podstawowego zakresu zadań Kierownika Dziennego Domu .,Senior+” w Olszownicy należy :

1) koordynacja i nadzór nad pracą osób zatrudnionych w DDS+;
2) przygotowywanie wewnętrznych aktów w formie regulaminów i instrukcji w tym opracowania 

regulaminu przebywania Seniorów w DDS+;
3) prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciem Seniorów lub 

z rezygnacją z dalszego pobytu w DDS+;
4) opracowanie planów pracy DDS+ i czuwanie nad ich realizacją;
5) odpowiedzialność za powierzony majątek;
6) systematyczne i bieżące prowadzenie dokumentacji DDS+, w tym m.in. rejestr) uczestników, 

akta uczestników, dzienniki zajęć, harmonogramy, zapisy na zajęcia , listy obecności, 
dokumentacja związana z odpłatnością za pobyt, zapotrzebowania na materiały i akcesoria do 
terapii zajęciowej , dokumentacji fotograficznej zajęć. Dbanie o zabezpieczenie dokumentacji;

7) dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów;
8) diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokojenia potrzeb Seniorów;
9) dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie 

z przepisami w tym zakresie;
10) motywowanie podopiecznych do udziału w terapii indywidualnej i grupowej;
11) organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w zależności od potrzeb i działań 

na rzecz Seniorów;
12) sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych dotyczących opłat za pobyt Seniora 

w DDS+;
13) planowanie budżetu;
14) pozyskiwanie środków zewnętrznych, realizacja projektów związanych z polityką senioralną, 

w tym także projektów innowacyjnych, finansowanych w szczególności ze środków funduszy 
europejskich;

15) promocja działań na rzecz osób starszych;
16) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także z innymi instytucjami w realizacji 
zadań kierowanych do Seniorów;

17) odpowiedzialność za otwieranie i zamykanie oraz zabezpieczanie kluczy do budynku DDS+;
18) prowadzenie ewidencji środków trwałych;
19) przygotowanie i przekazywanie dokumentacji do zakładowej składnicy akt;
20) wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, 

wy nikających z przepisów prawa lub potrzeb jednostki.

§8

Do podstawowego zakresu zadań opiekuna w' Dziennym Domu Senior+ należy:
1) opieka nad osobami starszymi;
2) aktywizacja osób starszych;
3) rozbudzanie w podopiecznych zainteresowań;
4) pomoc w przygotowywaniu i podaniu posiłków;



-

5) dbanie o majątek będący na wyposażeniu Domu;
6) odpowiedzialność za otwieranie i zamykanie wejścia głównego do Dziennego Domu Senior +" 

w Olszownicy oraz do pomieszczeń przynależnych do Domu;
7) odpowiedzialność za zabezpieczenie kluczy od budynku Dziennego Domu „Senior +” 

w Olszownicy oraz do pomieszczeń przynależnych do Domu;
8) utrzymanie w czystości pomieszczeń kuchennych, administracyjnych, gospodarczych, 

sanitariatów oraz ciągów komunikacyjnych;
9) należyte gospodarowanie środkami czystości pobieranymi do sprzątania;
10) dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnych 

z przepisami w tym zakresie;
11) wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, 

wynikających z przepisów prawa lub potrzeb jednostki.


