
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2019 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu z dnia 22 lutego 2019 r. 

ROCZNY PLAN DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU NA ROK 2019

Cele/zadania priorytetowe/wskaźniki/ wartości

Cel Zadania priorytetowe Wskaźnik zadania Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku

1. Poprawa 
finansowa 
budżetów 
domowych 
osób/rodzin. 

1. Realizacja zasiłków 
stałych.

1. Wykonanie planu finansowego Na poziomie co najmniej 90%

2. Liczba beneficjentów 90 (odchylnie +-10%)

2. Realizacja zasiłków 
okresowych

1. Wykonanie planu finansowego Na poziomie 90%

2. Liczba beneficjentów 300 (odchylnie +-10%)

3. Realizacja zasiłków 
celowych i specjalnych 
celowych

1. Wykonanie planu finansowego Na poziomie co najmniej 90%

2. Liczba beneficjentów 330 (odchylnie +-10%)

4. Wynagrodzenie 
należne opiekunowi z 
tytułu sprawowania 
opieki przyznane przez 
sąd 

1. Wykonanie planu finansowego Na poziomie co najmniej 90%

2. Liczba beneficjentów 50 (odchylnie +-10%)

5. Realizacja 
świadczenia 
wychowawczego

1. Wykonanie planu finansowego Na poziomie co najmniej 90%

2. Liczba beneficjentów (rodzin) 2100 (odchylnie +-10%)

6. Świadczenia na rzecz 
rodziny: świadczenia 
rodzinne, świadczenie z 
funduszu 
alimentacyjnego, 
świadczenie „Za 
życiem”, zasiłek dla 
opiekuna, składki na 
ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia 
społecznego od tych 
świadczeń 

1. Wykonanie planu finansowego Na poziomie co najmniej 90%

2. Liczba osób łącznie 7000 (odchylnie +-10%)

7. Realizacja programu 
rządowego „Dobry 
start” dla dzieci, które 
rozpoczynają nowy rok 
szkolny 

1. Wykonanie planu finansowego Na poziomie co najmniej 90%

2. Liczba rodzin 2100 (odchylnie +-10%)

8. Realizacja 
stypendiów szkolnych

1. Wykonanie planu finansowego Na poziomie co najmniej 90%

2. Liczba dzieci 950 (odchylnie +-10%)

9. Realizacja dodatków 
mieszkaniowych.

1. Wykonanie planu finansowego Na poziomie co najmniej 90%

2. Liczba rodzin 70 (odchylnie +-10%)

2. Realizacja 
usług 
pomocowych 
dla osób/ 
rodzin 
znajdujących 

1. Praca socjalna 1. Liczba rodzin zaangażowanych w pracę 
socjalną

Min. 500

2. Liczba kontraktów socjalnych Min. 50

2. Poradnictwo 
Specjalistyczne

1. Prowadzenie Punktu Konstulatcyjnego 1

2. Liczba porad prawnych, Wg potrzeb
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się w 
szczególnych 
sytuacjach 
życiowych

psychologicznych, rodzinnych, socjalnych

3. Wsparcie 
administracyjne i 
organizacyjne dla 
Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds.
przemocy

1. Liczba posiedzeń kwartalnych 4

2. Liczba posiedzeń grup roboczych Wg liczby Niebieskich Kart i 
potrzeb

4. Zapewnienie 
schronienia dla osób 
bezdomnych

1. Liczba osób skierowanych do 
noclegowni/schroniska/ogrzewalni

Wg potrzeb

5. Zapewnienie 
dożywiania

1. Liczba dożywianych dzieci w szkołach 600 (+-100)

2. Liczba osób, którym przyznano artykuły
żywnościowe

270  (+-40)

3. Liczba osób dożywianych w formie 
ciepłego posiłku

30 (+-10)

4. Liczba rodzin objętych pomocą PO PŻ Min. 300

6. Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

1. Liczba osób objętych usługami 60 (=-10)

7. Umieszczanie w DPS 1. Wykonanie planu finansowego Na poziomie co najmniej 90%

2. Liczba beneficjentów 230 (odchylnie +-5%)

8. Świadczenie usług 
opiekuńczych i 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych.

1. Wykonanie planu finansowego Na poziomie co najmniej 90%

2. Liczba beneficjentów 45 (odchylnie +-10%)

3. 
Realizowanie 
projektów, 
programów 
pomocowych 
nakierowanych
na określone 
środowiska, 
grupy.

1. Projekt/działania 
skierowany dla rodzin 
borykającymi się z 
problemami 
wychowawczymi i 
opiekuńczymi

1. Nazwa projektu 1 projekt

2. Sprawozdanie z realizacji. 

2. Projekt/działania 
skierowany dla 
seniorów

1. Nazwa projektu 1 projekt

2. Sprawozdanie z realizacji. 

3. Działanie 
wypożyczalni sprzętu 
ortopedycznego

1. liczba wypożyczeń sprzętu Wg potrzeb

4. Przydzielanie drewna 
opałowego

1. Liczba osób, którym przydzielono 
drewno

Min. 20

4. Poprawa 
jakości 
świadczonego 
wsparcia dla 
mieszkańców 
gminy.

1. Zapewnienie 
utrzymania Ośrodka, 
zatrudnienia kadr, 
rozwoju jednostek 
infrastruktury 
społecznej. 

1. Wykonanie planu finansowego Na poziomie co najmniej 90%

2. Zapewnienie zatrudnienia liczby 
pracowników socjalnych do wymogów 
ustawowych

Min. 12

3. Utworzenie mieszkania chronionego 1

2. Utrzymanie i 
rozwijanie 
profesjonalizacji i 
specjalizacji pomocy 
społecznej

1. Zachowanie podziału zespołowego w 
Sekcji Pomocy Społecznej

4 zespoły

2. Liczba szkoleń, kursów. Min. 10

5. Ochrona 
dobra klientów
OPS

1. Ochrona danych 
osobowych klientów 
OPS

1. Opracowanie, aktualizacja i wdrażanie 
procedury ochrony danych osobowych

1 procedura

2. Opracowanie, aktualizacja i wdrażanie 1 procedura
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procedury ochrony systemów 
informatycznych

3. Comiesięczna zmiana haseł do 
systemów operacyjnych i dziedzinowych

12 zmian haseł do systemów 
operacyjnych i systemów 
dziedzinowych

4. Kontrole sprawdzające zamykanie na 
klucz szaf, biurek, przestrzegania zasady 
„czystego biurka”.

Co najmniej 4 na rok

…………………………………………..
(data, podpis)
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2019 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu z dnia 22 lutego 2019 r.

Arkusz ryzyka i metody przeciwdziałania ryzyku

Imię i nazwisko pracownika …………………………………………..

Stanowisko służbowe ………………………………………………….

L.p. Cel/za
danie

Czynnik
ryzyka

Ryzyko
Ocena ryzyka Planowana metoda

przeciwdziałaniu ryzyku
Właściciel ryzyka

Wpływ Prawdop
odobieńs

two

Istotność
ryzyka

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Poprawa 
finansowa 
budżetów 
domowych 
osób/rodzin

1-9 Budżet Niewystarczające środki własne gminy

Niewystarczające środki finansowe 
pochodzące z dotacji

Nieterminowe przekazywanie środków 
przez UM i MUW

Błędne naliczanie kwot przyznanych 
świadczeń

Nieprawidłowe wydawanie decyzji

Błędne rozeznanie spraw dotyczących 
przyznanych świadczeń np. brak 
skompletowania wszystkich niezbędnych
dokumentów

Nieprawidłowe dane uzyskane od 
podopiecznych

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

nieznaczny

nieznaczny

nieznaczny

nieznaczny

nieznaczny

nieznaczny

nieznaczny

Bieżące monitorowanie 
przeznaczanych środków, 
wczesne zgłaszanie potrzeb w 
określonych obszarach 

Wypracowanie mechanizmów 
samokontroli i rekontroli.

Kontrola wydawanych decyzji przez
Kierownika OPS lub kierowników 
działów

Wypracowanie mechanizmów 
samokontroli i rekontroli.

Właściwe i szczegółowe 
informowanie klientów o prawach i 

Księgowość,
osoby odpowiedzialne za 
sporządzanie planów i 
sprawozdań

pracownicy socjalni, 
stanowiska urzędnicze



Zaginięcie akt wnioskodawcy 1 1 nieznaczny

obowiązach

Prowadzenie szczegółowego rejestru
spraw, prowadzenie obiegu 
dokumentów wg przyjętego 
schematu, 

2. Realizacja 
usług 
pomocowych 
dla osób/ 
rodzin 
znajdujących 
się w 
szczególnych 
sytuacjach 
życiowych

1-8 Kadry

Komunika
cja

Braki kadrowe, wynikające z urlopów 
chorobowych, macierzyńskich, trudności 
z zatrudnieniem odpowiednich 
specjalistów

Niechęć pracowników do świadczenia 
pomocy, poszukiwania alternatywnych 
form pomocy

Niewłaściwe procedury komunikacyjne,

Konflikty międzyludzkie,

Brak empatii, zrozumienia wśród 
pracowników

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nieznaczny

Nieznaczny

Nieznaczny

Nieznaczny

Nieznaczny

Bieżące monitorowanie potrzeb 
kadry, 
Adekwatny podział zakresu 
obowiązków,
Tworzenie możliwości tworzenia 
zastępstw,
Organizowanie cyklicznych spotkań 
pracowniczych,
Organizowanie szkoleń 
motywacyjnych i zapobiegających 
wypaleniu zawodowemu, 
Organizowanie spotkań 
wyjaśniających zaistniałe konflikty i
poszukiwanie sposobów ich 
eliminowania

Pracownicy socjalni, 

opiekunki środowiskowe

3. 
Realizowanie 
projektów, 
programów 
pomocowych 
nakierowanych
na określone 
środowiska, 
grupy.

1-4 Merytoryc
zne

Niewystarczająca liczba działań 
pomocowych

Niezrealizowanie zadań w stosunku do 
założonych programów i strategii 
rozwiązywania problemów społecznych

1

1

1

1

Nieznaczny

Nieznaczny

Monitorowanie bieżące sytuacji 
społecznej w gminie,
Bieżące dbanie o realizację 
wyznaczonych celów, 

Pracownicy socjalni,
urzędnicy, 

4. Poprawa 
jakości 
świadczonego 
wsparcia dla 

1-2 Wypalenie 
zawodowe

Brak perspektyw rozwoju zawodowego

Znużenie i frustracje związane z 
zajmowaniem się cudzymi problemami

1

1

1

1

Nieznaczny

Nieznaczny

Szkolenia przeciwdziałające 
wypaleniu zawodowemu, 
Tworzenie perspektyw awansu 
zawodowego (wyższe stanowiska, 

Pracownicy socjalni, 
urzędnicy, 
opiekunki środowiskowe



mieszkańców 
gminy.

wzrost płac)
Motywowanie i wzmacnianie 
pracowników ze strony kadry 
zarządzającej

5. Ochrona 
dobra klientów
OPS

1 Organizacj
a

Niewłaściwa ochrona prywatności 
danych osobowych

Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie 
RODO oraz ustawy o ochronie danych 
osobowych

Przekazywanie danych osobowych 
klientów Ośrodka podmiotom do tego 
nieuprawnionym

Niewłaściwe zabezpieczenie stanowiska 
pracy

Brak ochrony fizycznej budynku przed 
kradzieżą, pożarem

Brak procedur dostępu, wydawania i 
zdawania kluczy do pomieszczenia 
serwerowni oraz ochrony komputerów 
pracowników za pomocą haseł, 
wygaszaczy ekranów.

Brak zasilania awaryjnego w związku z 
przerwą w zasilaniu

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nieznaczny

Nieznaczny

Nieznaczny

Nieznaczny

Nieznaczny

Nieznaczny

Nieznaczny

Okresowe szkolenia pracowników 
Ośrodka w zakresie ochrony danych
osobowych

Okresowe kontrole wewnętrzne 
prowadzone przez Inspektora 
Ochrony Danych  lub/i 
Administratora Systemów 
Informatycznych

Prowadzenie bieżącego rejestru 
umów powierzenia danych oraz 
upoważnień do przetwarzania 
danych 

Kontrole o charakterze doraźnym

Utrzymanie systemu alarmowego

Wprowadzenie Instrukcji 
zarządzania Systemem 
Informatycznym

Funkcjonowanie zasilania UPS w 
pomieszczeniach serwerowni

Pracownicy socjalni, 
urzędnicy, 
opiekunki środowiskowe



Wyciek danych osobowych, spraw OPS 
poprzez brak dyskrecji pracowników 
Ośrodka

Brak zabezpieczenia fizycznego do 
pomieszczeń ze sprzętem 
komputerowym i danymi osobowymi

Niedoinformowanie pracowników w 
zakresie stosowania 
zabezpieczeń/procedur w sytuacjach 
awaryjnych

Zbyt szeroki lub nieuprawniony dostęp 
do baz danych

1

1

1

1

1

1

1

1

Nieznaczny

Nieznaczny

Nieznaczny

Nieznaczny

Szkolenia w zakresie ochrony 
danych osobowych, informowanie o
możliwych sankcjach prawnych i 
odpowiedzialności karnej 
związanych ze skutkami wycieku 
danych osobowych. Podpisywanie 
przez pracowników Ośrodka 
Deklaracji Ochrony Danych w OPS 
Stary Sącz

Wprowadzenie Polityki 
Bezpieczeństwa w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Starym Sączu

Zapewnienie pracownikom 
odpowiedniego przeszkolenia

Jasne precyzowanie zakresu 
obowiązków i przestrzeganie jego 
zakresu

Zasady wypełniania arkusza:
1. Numer kolejny celu lub zadania wg Planu działania.
2. Nazwa celu lub zadania zamieszczonego w Planie działania
3. Wskazanie czynnika ryzyka. …………………………………………………………….
4. Wskazanie kategorii ryzyka. (data, podpis)
5. Ocena wpływu w skali: wysoki (3 pkt), średni (2 pkt), niski (1 pkt).
6. Ocena prawdopodobieństwa w skali: wysokie (3 pkt), średnie (2 pkt), niskie (1 pkt).
7. Poziom istotności ryzyka wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu (poważny, umiarkowany, nieznaczny).
8. Wskazanie planowanej metody przeciwdziałaniu ryzyku.
9. Wskazanie właściciela ryzyka. 


