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OPIS STANOWISKA PRACY

Nazwa komórki organizacyjnej

Nazwa stanowiska

Bezpośred ni przełożony Kierownik Działu Ad mi nistracyjno-0rga nizacyjnego

Miejsce pracy

Kategoria zaszeregowania lx
;i.,:],

1) prowadzenie spraw z zakresu prac społecznie użytecznych,
2| realizacji zadań z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w zakładzie pracy,
3) dokonywania zakupów materiałów i wyposażenia oraz dokonywanie opisu dokumentów

zakupu, we wspótpracy z właściwymi komórkami MGOPS,
4| organizowanie i prowadzenie składnicy akt

1) podstawowe obowiązki lnspektora jako pracownika samorządowego regulują:
a) przepisy ustawy o pracownikach samorządowych,
b) Kodeks pracy,

2) ponadto pracownik obowiązany jest:
a) rzetelnie, efektywnie, bezstronnie i terminowo wykonywać przydzielone obowiązki

oraz prace powierzone,
b) informować przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach,
c) przestrzegaćtajemnicy służbowej,
d) przestrzegać zarządzeń Dyrektora MGOPS,
e) przestrzegać ustalonego w zakładzie porządku pracy,
f) przestrzegać przepisów i zasad BHP oraz przepisów p.poż,

8) należycie dbać o mienie zakładu, tj. miejsce pracy, powierzony sprzęt, narzędzia
pracy, materiały itp.,

h) pomagaĆ w organizowanych przez MGOPS lub przy udziale MGQPS imprezach i

niekonwencjonalnych formach pomocy na rzecz mieszkańców gminy,
i) przestrzegać zasad współżycia społecznego

1) realizacja zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w
zakresie organizacji w gminie prac społecznie użytecznych, szczególności :

a) coroczne opracowywanie planu potrzeb w za(resie wykonywania prac społecznie
użytecznych,

b) rekrutacja i kierowanie osób do wykonywania prac społecznie użytecznych,
c) naliczanie należnych świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
d) współpraca z instytucjami i organizacjami z terenu gminy, do których kierowane są

osoby wykonujące prace społecznie.użyteczne,
e) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Krajeńskim
f) sporządzania sprawozdań i informacji z realizacji zadań związanych z pracami

społecznie użytecznymi,

8) prowadzenie odpowiednich ewidencji i rejestrów w zakresie prac społecznie
użytecznych,

Dział Ad ministracyjno-Organizacyjny (DAO)

lnspektor

Budynek MGOPS, ul. Mickiewicza 22a, Więcbork

Pracownik prowadzi sprawy z zakresu:

Zakres ogólny obowiązków:

Zakres szczegółowy obowiązków:



2) realizacja zadań z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w części dot.
zakładów pracy/ w tym prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaganej
dokumentacji,

3) dokonywanie zakupów materiałów i wyposażenia, zgodnie z obowiązującymi w MGOPS
procedurami, w tym :

a) sporządzanie opisu dokumentów zakupów w zakresie przeznaczenia zakupionych
materiałów bądź wykonanych prac,

b) prowadzenie ewidencji wydatków MGOPS,
4) organizacja i prowadzenie składnicy akt,

5) wykonywanie poleceń innych niż czynności wymienione powyżej i zadań służbowych
zleco nych przez przelożonych.

1) pracownikowi zapewnia się możliwość udziału w szkoleniach oraz dostęp do aktów
normatywnych regulujących zagadnienia związane z zakresem czynności,

2) w zakresie wykonywania określonych w niniejszym zakresie czynności pracownikowi
zapewnia się właściwe warunki pracy poprzez zaopatrzenie w urządzenia i materiały biurowe

Zakres odpowiedzialności pracownika:

Pracownik zatrudniony na stanowisku starszego inspektora ponosi odpowiedzialność za
prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym
zakresie czynnościoraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa

wykształcenie i staż pracy
niezbędne

wyższe (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 15 maja 20L8 r, w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych) i 1 rok pracy
lub
średnie (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowvch) i 3 lata pracV

dodatkowe

umiejętności
niezbędne

- znajomość zagadnień z zakresu prac społecznie
użytecznych,

- znajomość zagadnień z żakresu prowadzenia
składnicy akt,

- znajomość zagadnień z zakresu spraw
obro n nych i zarzadzania kryzysowego,
- biegła obsługa komputera

dodatkowe
- umiejętność organizowania pracy własnej,
- umieietność pracy w zespole

specjal ne wymagania wobec
stanowiska

niezbędne

dodatkowe

Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku biurowym i wyposażone w urządzenia biurowe, jak

kornputer z oprzyrządowaniem, telefon, stół, siedzisko i inńe sprzęty, które spełniają ogólne
wyrnagania. Wilgotność względna powietrza jest umiarkowana/ a środowisko termiczne spełnia
warunki komfortu cieplnego. Dodatkowe uciążliwości mogą być .związane z użytkowaniem
komputera, występowaniern czynników stresogennych oraz oczekiwilt_dy§n9ły§Vj{tgś§i9r.rnp a
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