Uchwała nr XXXV/268/98
Rady Gminy Luzino
z dnia 20 marca 1998 r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74) oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29
listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 13, poz. 60 z późn. zm.)

Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:

§1

Tworzy się „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” w skrócie „GOPS” – gminną jednostkę
organizacyjną.

§ 2

Ustala się, Ŝe siedzibą GOPS jest miejscowość Luzino.

§3

Gospodarką finansową w zakresie wykonywanych zadań własnych i zleconych GOPS prowadzi w
ramach jednostki budŜetowej, tj. Urzędu Gminy Luzino.

§4

Nadaje się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej statut, który jest załącznikiem do niniejszej
uchwały.

§5

Tracą moc:
1. Uchwała nr X/41/90 Gminnej Rady Narodowej w Luzinie z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie
powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie.
2. Uchwala nr XIX/145/96 Rady Gminy Luzino z dnia 22 marca 1996 r. w sprawie zatwierdzenia
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie.

§6

1. Uchwała wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu na tablicach Urzędu Gminy.
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jerzy Miotk

Statut
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Luzinie
Postanowienia ogólne
§1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie zwany dalej „GOPS” powołany został uchwałą nr
XXXV/268/98 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 1998 r.
§2
GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i
zleconych wymienionych w ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.
§3
1. Siedziba GOPS mieści się w miejscowości Luzino.
2. Terenem działania GOPS jest Gmina Luzino.
§4
1. Na budynku, w którym GOPS prowadzi swoją działalność umieszcza się tablicę informacyjną o
treści: „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie”.
2. GOPS posługuje się pieczęcią nagłówkową o treści „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Luzinie”.
§5
Nadzór nad GOPS sprawuje Zarząd i Wójt.

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
§6
GOPS wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej:
1. Z zakresu zadań własnych:
a) rozpoznawanie i ustalanie potrzeb ludności w zakresie pomocy społecznej,
b) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe,
c) przyznaje pomoc rzeczową:
-

w naturze na ekonomiczne usamodzielnianie się,

-

przyznaje i wypłaca zasiłki i poŜyczki na ekonomiczne usamodzielnianie,

d) prowadzi domy pomocy społecznej i ośrodki opiekuńcze oraz kieruje do nich osób
wymagających opieki.
2. Z zakresu zadań własnych o charakterze obowiązkowym:
a) udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
b) świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta,
c) pokrywa wydatki na świadczenia lecznicze,
d) udziela zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
e) wykonuje pracę socjalną,
f) sprawianie pogrzebu.
3. Z zakresu zadań zleconych:
a) przyznaj i wypłaca zasiłki stałe, renty socjalne oraz przysługujące do nich dodatki i
świadczenia,
b) przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe,
c) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski
Ŝywiołowej lub ekologicznej,
d) przyznaje zasiłki celowe w formie biletu kredytowego,
e) wykonuje inne zadania wynikające z urzędowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu Ŝycia osób i rodzin.

Organizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

§7
W ramach GOPS tworzy się następujące etaty pracy:
1. Kierownik GOPS

–1

2. Obsługa administracyjno-finansowa GOPS

–1

3. Praca terenowa

–4

4. Sprzątaczka

-½

§8

1. GOPS jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
2. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje się na podstawie mianowania przez Zarząd.
3. Kierownik GOPS jest zwierzchnikiem słuŜbowym podległych mu pracowników.

§9

Kierownik GOPS otrzymuje od Rady upowaŜnienie do wydawania decyzji w zakresie
wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

§ 10

Pracownicy zatrudnieni w GOPS są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych
mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych.
§ 11

Do zadań Kierownika GOPS w szczególności naleŜy:
1. Reprezentuje GOPS na zewnątrz.
2. Organizuje pracę GOPS i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych
pracowników.
3. Podejmowanie decyzji w sprawach naleŜących do zadań GOPS.
4. Odpowiadanie za politykę pomocy społecznej w Gminie.
5. Koordynacja

organizowania

planów

zaspokajania

potrzeb

mieszkańców

Gminy

w zakresie pomocy społecznej.
6. Przygotowanie sprawozdawczości i informacji z działalności GOPS.
7. Podejmowanie decyzji o przydzielaniu, wstrzymywaniu lub odmowie pomocy.
8. Prowadzenie akcji dla pozyskiwania środków na cele pomocy społecznej z róŜnych źródeł.
9. Prowadzenie akcji charytatywnej na potrzeby podopiecznych GOPS.
10. Pobudzanie aktywności środowiska do rozwiązywania najistotniejszych potrzeb mieszkańców
wymagających pomocy społecznej oraz stwarzanie warunków zapobiegających poszerzaniu się
kręgów podopiecznych.
11. Realizacja zadań zleconych przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Gdańsku.
12. Współpraca z organizacjami, instytucjami, związkami i stowarzyszeniami o celach

charytatywnych w zakresie pomocy społecznej.
13. Wykonywanie innych zadań w zakresie pomocy społecznej powierzonych przez Radę, Zarząd
oraz Wójta.
§ 12

Szczegółowy podział zadań dla poszczególnych stanowisk pracy wchodzących w skład GOPSu
określa Kierownik GOPS.

Postanowienia końcowe
§ 13
Rada uchwala niniejszy Statut zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Rady.
§ 14

Zmiany do niniejszego Statutu dokonywane są w trybie obowiązującym dla jego uchwalania.
§ 15

Statut wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.

Preambuła
Potrzeba stworzenia Kodeksu Etycznego wynika ze świadomości, iŜ praca socjalna jest siłą
napędową zmian społecznych i sumieniem społeczeństwa.
Kodeks Etyczny, jako zbiór zasad, wytycznych codziennego postępowania zawodowego ma słuŜyć
wszystkim tym, którzy zdecydowali się związać swą przyszłość z zawodem pracownika socjalnego.
RównieŜ społeczeństwo ma prawo wiedzieć, Ŝe zawód pracownika socjalnego dysponuje
określonymi środkami zabezpieczającymi, gwarantującymi wykonywanie zawodu w sposób
rzetelny, profesjonalny i odpowiedzialny.
Kodeks Etyczny to nie tylko zbiór nakazów i zakazów, których naleŜy przestrzegać wykonując
zawód pracownika socjalnego, lecz jest równieŜ przekazaniem pewnych wartości, m.in. takich jak:
-

działanie na rzecz dobrobytu społecznego,

-

poprawa warunków bytu osób, rodzin, grup;

-

działania, zaangaŜowanie na rzecz sprawiedliwości społecznej.

Kodeks nawiązuje do idei pracy socjalnej – poszanowania godności człowieka i obrony tej
godności, prawa człowieka do samostanowienia, dbałości o równość szans.
Kodeks zawiera pewne standardy zachowań etycznych, których pracownicy socjalni muszą
przestrzegać, wykonując swój zawód. Standardy te odnoszą się do zawodu, relacji ze
współpracownikami, klientami, pracodawcą i społeczeństwem.
Stanowi on podstawę do rozwiązania sporów etycznych, gdy zachodzi wątpliwość, iŜ postępowanie
pracownika socjalnego nie spełnia warunków w nim zawartych lub z niego wynikających.
Kodeks stara się objąć etyczną regulacją moŜliwie wszystkie najistotniejsze sfery aktywności
pracownika socjalnego.
Ustanawiając etyczne standardy wykonywania zawodu, naleŜy mieć jednocześnie świadomość, iŜ
treści zawarte w Kodeksie nie są ostateczne i mogą ulegać zmianom w najbliŜszych latach wraz
z rozwojem zawodu i świadomością społeczną.
Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych – Kodeks Etyczny PTPS składa
się z Preambuły z VI Działów.

Dział I

Ogólna Podstawa i Sposób Postępowania Pracownika Socjalnego
1. Pracownika socjalnego powinno cechować wysokie morale zawodowe i osobiste.
2. Obowiązkiem pracownika socjalnego jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych.
3. Pracownik socjalny powinien wykorzystywać w swej pracy zawodowej wiedzę, umiejętności
i wartości leŜące u podstaw pracy socjalnej.
4. Pracownik socjalny zobowiązany jest kierować się w działalności zawodowej zasadą dobra
klienta.
5. Pracownik socjalny zobowiązany jest przeciwstawiać się praktykom niehumanitarnym lub
dyskryminującym osobę czy grupę osób.
6. Pracownik socjalny powinien ponosić odpowiedzialność za jakość i zakres świadczeń do
których się zobowiązuje, które zleca lub wykonuje.
7. Pracownik socjalny nie moŜe wykorzystywać kontaktów słuŜbowych dla własnych korzyści.
8. Pracownik socjalny powinien przestrzegać zasady, Ŝe podstawowym obowiązkiem zawodowym
jest pomoc w rozwiązywaniu trudności Ŝyciowych klienta.

Dział II
Odpowiedzialność Etyczna Pracownika Socjalnego wobec Klienta
1. Pracownik socjalny jest zobowiązany do poszanowania godności klienta i jego prawa do
samostanowienia.
2. Pracownik socjalny jest zobowiązany do równego traktowania klientów bez względu na ich
wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, przekonania polityczne,
stan zdrowia, radę, kolor skóry oraz inne preferencje i cechy osobiste.
3. Pracownik socjalny powinien uznać zasadę spolegliwej opiekuńczości za podstawową regułę
określająca kontakty z klientem.
4. Pracownik socjalny zobowiązany jest wykazać zaangaŜowanie na rzecz pomocy klientowi
w rozwiązywaniu jego trudności Ŝyciowych oraz wykorzystać w tym celu swoją wiedzę,
umiejętności zawodowe i kompetencje.
5. Pracownik socjalny powinien – stosownie do moŜliwości klienta – wzmacniać jego wysiłki na
rzecz Ŝyciowego usamodzielniania.
6. Pracownik socjalny zobowiązany jest do udzielania klientowi pełnej informacji na temat
dostępnych świadczeń.
7. Pracownik socjalny powinien udzielić klientowi precyzyjnej informacji na temat uprawnień do

świadczeń i wynikających stąd zobowiązań.
8. Pracownik socjalny winien zasięgać konsultacji współpracowników i zwierzchników
w przypadku, gdy leŜy to w Ŝywotnym interesie klienta.
9. Pracownik socjalny w szczególnych przypadkach ma prawo świadczyć pomoc bez zgody
klienta.
10. Pracownik socjalny ma prawo bez zgody klienta zaprzestać świadczenia pomocy, gdy
wyczerpane zostały przewidziane prawem świadczenia, dbając o minimalizację ujemnych
skutków wynikających z zaprzestania świadczenia pomocy.
11. Pracownik socjalny ma prawo do zmiany formy udzielanej pomocy w przypadku stwierdzenia
wykorzystania świadczeń niezgodnie z przeznaczeniem.
12. Pracownik socjalny zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od
klienta w toku czynności zawodowych.
13. Pracownik socjalny ma prawo bez zgody klienta przekazywać poufne informacje wyłącznie
wówczas, gdy przemawiają za tym waŜne względy zawodowe.

Dział III
Odpowiedzialność Etyczna Pracownika Socjalnego wobec Współpracowników
1. W swych kontaktach ze współpracownikami pracownik socjalny powinien:
-

respektować ich wiedzę i doświadczenie,

-

przestrzegać zasady lojalności zawodowej,

-

w ocenach współpracowników kierować się obiektywizmem,

-

w przypadku współpracowników naruszających zasady niniejszego Kodeksu zająć
krytyczne stanowisko w odpowiednim miejscu i czasie.

2. Pracownik socjalny powinien współpracować z innymi pracownikami socjalnymi w celu
wykonania obowiązków zawodowych.
3. Pracownik socjalny winien rozstrzygać konflikty ze współpracownikami bez uszczerbku dla
klienta.

Dział IV
Odpowiedzialność Etyczna Pracownika Socjalnego wobec Pracodawcy
1. Pracownik

socjalny

powinien

przestrzegać

zobowiązań

podjętych

wobec

instytucji

zatrudniającej.
2. Pracownik socjalny powinien dąŜyć do usprawnienia funkcjonowania macierzystej instytucji
i poprawy efektywności świadczeń.
3. Pracownik socjalny powinien w sposób racjonalny dysponować środkami finansowymi
i rzeczowymi przeznaczonymi na świadczenia społeczne.

Dział V
Odpowiedzialność Etyczna Pracownika Socjalnego wobec własnego Zawodu
1. Obowiązkiem pracownika socjalnego jest rzetelne wykonywanie zawodu oraz pogłębianie
wiedzy zawodowej.
2. Obowiązkiem pracownika socjalnego jest dbałość o integralność zawodową i właściwa rangę
zawodu.

Dział VI
Odpowiedzialność Etyczna pracownika Socjalnego wobec Społeczeństwa
1. Pracownik socjalny zobowiązany jest działać na rzecz dobra ogólnego.
2. Pracownik socjalny zobowiązany jest zapewnić osobom uprawnionym dostęp do niezbędnych
świadczeń i szans Ŝyciowych.
3. Pracownik socjalny powinien domagać się zmian w ustawodawstwie sprzyjających poprawie
warunków Ŝycia społeczeństwa i propagować idee sprawiedliwości społecznej.
4. Pracownik socjalny powinien wspierać działania społeczności lokalnych na rzecz samopomocy
społecznej oraz zachęcać do współudziału w kształtowaniu instytucji społecznych i w tworzeniu
polityki społecznej.

