
Regulamin Organizacyjny 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Opolu 

Załącznik do Uchwały 
Zarządu Powiatu -
Opolskieofl Hxt/iiffiJ.&Z.. 
z dnia .3.WpC*<...k9.4:l.S 

I . Postanowienia ogólne. 

§1 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu działa na podstawie: 

1. Uchwały Nr W22/99 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 1999r. w sprawie utworzenia 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. 

2. Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przyjętego uchwałą 

Nr XV/95/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 lutego 2012r. 

3. Zarządzenia Nr OR.120.30.2011 Starosty Opolskiego z dnia 24 października 201 l r . 

w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu na organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

§2 

Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację i zasady 
funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. 

§3 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1. Centrum - rozumie się Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Opolu 

2. Dyrektorze - rozumie się Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Opolu 

3. Zespole - rozumie się komórkę organizacyjną 
funkcjonującą w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 



§4 

Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Opolskiego prowadzoną w formie 
jednostki budżetowej 

§5 

Siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest miasto Opole. 

§6 

Do zadań Centrum należy wykonywanie zadań określonych w Statucie Centrum. 

Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia kodeksu postępowania 
administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

§8 

1. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych reguluje instrukcja 
kancelaryjna. 

2. Sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji reguluje jednolity rzeczowy 
wykaz akt. 

3.Sposób organizacji i zakresu działania składnicy akt reguluje instrukcja składnicy akt. 

§9 

1. W Centrum funkcjonują komórki organizacyjne dla których, w celu zapewnienia jednolitego 
oznakowania akt, ustala się następujące symbole: 

1) Zespół Organizacyjno-Administracyjny O R A 

2) Zespół Finansowy FN 

3) Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

i Obsługi Programów P F R O N ON 

4) Zespół Rodzinnej i Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej R I P Z 

2. Schemat struktury organizacyjnej Centrum stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
3. W zależności od potrzeb w Centrum mogą być tworzone zespoły doradczo- konsultacyjne, 

pilnych interwencji kryzysowych zajmujące się określonymi problemami. 
4. Zespoły dzielą się na stanowiska pracy wieloosobowe. 



5. W zależności od wielkości zadań Centrum dopuszcza się utworzenie stanowiska Zastępcy 
Dyrektora i Kierownika Zespołu. 

I I . Podział zadań i kompetencji. 

§10 

1. Centrum kieruje Dyrektor. 
2. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy wobec 

pracowników Centrum. 
3. Status prawny pracowników Centrum określają odrębne przepisy. 
4. Dyrektor powierza zastępstwo na czas swojej nieobecności jednemu z pracowników 

Centrum. 
5. Organizację, czas pracy, prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa 

regulamin pracy. 

§11 

Do kompetencji Dyrektora jako kierownika Centrum należy: 
1. Określenie i wdrożenie struktury organizacyjnej. 
2. Dobór kadr i podział zadań. 
3. Nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Centrum. 
4. Reprezentowanie Centrum na zewnątrz. 
5. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Centrum 

z zakresu prawa pracy. 
6. Wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych. 
7. Realizacja planu finansowego Centrum. 
8. Wydawanie regulaminów, zarządzeń i pism dotyczących funkcjonowania Centrum. 
9. Współpraca z organami samorządu terytorialnego, administracją rządową, organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wykonywanych przez Centrum zadań. 
10. Wykonywanie zadań w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. 
11. Rozpatrywanie, załatwianie w porozumieniu z Biurem Rady interpelacji, zapytań 

i wniosków radnych. 
12. Współpraca z Komisjami Rady w zakresie kompetencji Centrum. 
13. Przygotowanie dla potrzeb Zarządu, Rady, Starosty sprawozdań, analiz, informacji 
bieżących o zadaniach realizowanych przez Centrum. 

§12 

1. Szczegółowe zakresy czynności pracowników Centrum określa Dyrektor. 
2. Pracownik przyjęcie zakresu czynności potwierdza własnoręcznym podpisem. 
3. Zakres czynności podlega włączeniu do akt osobowych pracownika. 



I I I . Zadania wspólne dla komórek organizacyjnych. 

§13 

1. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Centrum. 
2. Odpowiadanie wobec Dyrektora za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa wykonywanie 

zadań i otrzymywanych poleceń służbowych. 
3. W sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora działanie samodzielnie 

w granicach realizowanych zadań. 
4. Organizowanie wykonywania powierzonych zadań. 
5. Opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu Centrum w części dotyczącej 

realizowanych zadań. 
6. Opracowanie sprawozdań i analiz w zakresie realizowanych zadań. 
7. Podejmowanie działań w celu należytego i terminowego załatwiania spraw. 
8. Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu, Rady. 
9. Współpracowanie z organami administracji samorządowej, rządowej, organizacjami 

pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań. 
10. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej. 
11. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Pracy, w szczególności dyscypliny pracy, warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
12. Usprawnianie organizacji i form pracy. 
13. Informowanie petentów o prawach i uprawnieniach w zakresie realizowanych zadań. 
14. Prowadzenie doradztwa metodycznego dla pracowników pomocy społecznej. 
15. Uczestniczenie w tworzeniu i realizacji programów realizowanych przez Centrum. 
16. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 
17. Prowadzenie zbiorów przepisów i innych aktów prawnych dotyczących wykonywanych 

zadań. 
18. Przygotowywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej i na stronę internetową 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

§14 

I V . Zakres działań komórek organizacyjnych 

Zespół Organizacyjno- Administracyjny 

Do zakresu zadań zespołu należy: 
1. Prowadzenie teczek osobowych pracowników Centrum . 
2. Prowadzenie spraw osobowych pracowników wynikających z kodeksu pracy, B H P , p/poż. 
3. Nadzór nad przestrzeganiem porządku, dyscypliny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy. 
4. Prowadzenie listy obecności, zeszytu wyjść służbowych. 
5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy . 
6. Sporządzanie rocznych planów urlopów i nadzór nad ich wykorzystaniem. 
7. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy. 
8. Sporządzanie sprawozdań w zakresie czasu pracy i zatrudnienia. 
9. Prowadzenie dokumentacji związanej z czasową niezdolnością pracowników do pracy. 



10. Prowadzenie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę. 
11. Organizowanie szkoleń w zakresie B H P . 
12. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - z wyjątkiem spraw finansowo 

księgowych, sporządzanie rocznych planów w tym zakresie. 
13. Nadzór w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt. 
14. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań ujętych w regulaminie Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
15. Prowadzenie dziennika podawczego korespondencji przychodzącej i wychodzącej Centrum. 
16. Prowadzenie rejestru delegacji pracowników. 
17. Sporządzanie zarządzeń i prowadzenie ewidencji w tym zakresie. 
18. Sporządzanie listy obecności. 
19. Dokonywanie wysyłki korespondencji. 
20. Prowadzenie książki kontroli. 
21 . Obsługa sekretariatu. 
22. Obsługa organizowanych narad, szkoleń, spotkań. 
23. Prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji. 
24. Prowadzenie dokumentacji związanej z obowiązującymi w Centrum regulaminami, 

zarządzeniami. 
25. Prowadzenie korespondencji z zakresu spraw organizacyjnych, pracowniczych, 

administracyjnych. 
26. Prowadzenie spraw w zakresie administrowania Centrum. 
27. Prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu materiałów biurowych. 
28. Prowadzenie rejestru rachunków, faktur. 
29. Prowadzenie ewidencji wysyłanej korespondencji. 
30. Prowadzenie ewidencji pieczątek funkcjonujących w Centrum. 
31. Nadzór nad prawidłową eksploatacją pomieszczeń użytkowanych przez pracowników 

Centrum. 
32. Prowadzenie rejestru skarg. 
33. Sporządzanie umów zleceń. 
34. Zaopatrywanie Centrum w materiały biurowe, sprzęt i niezbędne urządzenia techniczne 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 
35. Gospodarowanie mieniem Centrum. 
36. Prowadzenie ewidencji wyposażenia. 
37. Prowadzenie zbiorów przepisów i aktów prawnych. 
38. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej. 
39. Zapewnianie Centrum obsługi prawnej. 
40. Administrowanie bezpieczeństwem informacji. 
41 . Wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

§15 

Zespól Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi Programów PFRON 

Do zakresu zadań zespołu należy: 
1. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w formie dofinansowania do: 

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 



b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 
e) rehabilitacji dzieci i młodzieży, 
f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, 
g) warsztatów terapii zajęciowej 

2. Opracowanie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
3. Sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań dofinansowywanych ze środków PFRON. 
4. Obsługa Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 
5. Prowadzenie korespondencji z osobami niepełnosprawnymi w zakresie dofinansowania 

realizowanego zadania. 
6. Udzielanie osobom niepełnosprawnym informacji o ich prawach i uprawnieniach. 
7. Przygotowanie druków wniosków wraz z załącznikami o przyznanie dofinansowania ze 

środków PFRON. 
8. Sporządzanie projektów umów na dofinansowanie zadań ze środków PFRON i nadzór nad 

ich realizacją. 
9. Rozliczanie dofinansowanego zadania . 
10. Przeprowadzanie kontroli i sporządzanie protokołu z wizji lokalnej w miejscu zamieszkania 

osoby niepełnosprawnej przy realizacji zadania likwidacji barier architektonicznych 
i technicznych. 

11. Przygotowanie wniosków w sprawie dofinansowania danego zadania. 
12. Sporządzanie projektów uchwał Zarządu i Rady. 
13. Prowadzenie spraw związanych z Warsztatem Terapii Zajęciowej w zakresie: 

a) sporządzania umów, aneksów, 
b) analizy kosztów działalności, 
c) przeprowadzania kontroli. 

14. Doradztwo osobom niepełnosprawnym. 
15. Realizacja programów P F R O N na rzecz osób niepełnosprawnych. 
16. Wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

§16 

Zespół Finansowy 

Do zakresu zadań zespołu należy: 
1. Opracowanie i aktualizowanie instrukcji obiegu dokumentów finansowych. 
2. Sporządzanie planów finansowych. 
3. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Sporządzanie sprawozdań finansowych z równoczesnym dokonywaniem analizy stopnia 

realizacji budżetu. 
5. Prowadzenie dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń dla pracowników Centrum. 
7. Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej ZFŚS. 
8. Dokonywanie analizy realizowanego budżetu. 



9. Prowadzenie gospodarki finansowej Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
10. Rozliczanie i odprowadzanie należnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

prowadzenie dokumentacji rozliczeniowych i zgłoszeniowych. 
11. Rozliczanie i odprowadzanie do Urzędu Skarbowego należnych podatków, prowadzenie 

dokumentacji podatkowej. 
12. Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego. 
13. Rozliczanie umów-zleceń. 
14. Nadzór nad realizacją budżetu. 
15. Sporządzanie sprawozdań finansowych. 
16. Nadzór nad wypłacanymi świadczeniami pieniężnymi. 
17. Sporządzanie list wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych. 
18. Sporządzanie list wypłat świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków. 
19. Sporządzanie zaświadczeń o wysokości otrzymywanych świadczeń pieniężnych . 
20. Prowadzenie dokumentacji związanej z wypłacanymi świadczeniami. 
2 1 . Sporządzanie bilansu potrzeb finansowych w zakresie wypłacanych świadczeń 

pieniężnych. 
24. Sporządzanie rocznych planów wydatków świadczeń pieniężnych z podziałem na rodziny 

zastępcze i usamodzielnianych wychowanków. 
25. Bieżący nadzór nad realizacją wypłacanych świadczeń. 
26. Sporządzanie i rozliczanie co miesiąc dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne dla 

wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
27. Prowadzenie dokumentacji i korespondencji w zakresie otrzymywanych dotacji. 
28. Prowadzenie ewidencji wpłaconych należności z tytułu odpłatności i nienależnie 

pobranego świadczenia. 
29. Podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych 

w celu ściągnięcia należności tj. sporządzenie: 
a) zawiadomienia w formie wezwania o powstałej zaległości, 
b) upomnienia zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
c) tytułu wykonawczego. 

30. Prowadzenie korespondencji z Urzędami Skarbowymi, komornikami sądowymi 
w zakresie egzekucji należności. 

31 . Prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych. 
32. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych świadczeń pieniężnych. 
3 3.Przy gotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami z powiatami 

i gminami w zakresie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 
34. Przekazywanie do Biura Informacji Gospodarczej informacji o zaległościach 

w opłatach za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 
35. Obsługa aplikacji POMOST. 
36. Sporządzanie not księgowych obciążeniowych lub uznających powiaty i gminy z tytułu 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. 
37. Prowadzenie korespondencji z powiatami w zakresie realizacji zadań pieczy zastępczej 
38. Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków. 
39. Prowadzenie dokumentacji w zakresie podziału dotacji i zmian powodujących 

przesunięcie przyznanych środków. 
40. Bieżąca współpraca z placówkami opiekuńczo- wychowawczymi i domami pomocy 

społecznej. 



41 . Wnioskowanie o udzielenie dotacji celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla 
posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

42. Wypłata świadczeń pieniężnych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów 
zagospodarowania i bieżącego utrzymania przez okres do 9 miesięcy dla osób 
posiadających Kartę Polaka osiedlających się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

43. Przekazywanie Wojewodzie informacji o poziomie wykorzystania dotacji na wypłatę 
świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka. 

44. Opracowywanie analiz i zestawień. 
45. Regulowanie wszelkich zobowiązań Centrum. 
46. Wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

§17 

Zespól Rodzinnej i Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej 

Do zakresu zadań zespołu należy: 
1. Prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze. 
2. Uczestnictwo w posiedzeniach zespołu ds. kwalifikowania kandydatów na rodziny 

zastępcze. 
3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 
4. Prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej i niezawodowej. 
5. Przygotowanie rodziny zastępczej do przyjęcia dziecka poprzez udzielenie jej informacji 

0 dziecku i jego rodzinie. 
6. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną oraz sporządzanie 

oceny o zasadności przysposobienia dziecka. 
7.Organizowanie posiedzenia w sprawie okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego 

w rodzinnej pieczy zastępczej. 
8. Sporządzanie przez koordynatora, psychologa, pedagoga okresowej oceny sytuacji dziecka 

umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej. 
9. Organizowanie posiedzenia w sprawie oceny rodziny zastępczej. 
10. Sporządzenie oceny rodziny zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia 

powierzonej jej funkcji i jakości wykonywanej pracy. 
11. Zapewnienie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej. 
12. Organizowanie szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo -

wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń. 
13. Organizowanie badań pedagogicznych i psychologicznych dla kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. 
14. Organizowanie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 

mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji. 
15. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, z powiatami, gminami, Sądami, instytucjami 

oświatowymi, podmiotami leczniczym, kościołami, związkami wyznaniowymi 
1 organizacjami społecznymi w zakresie zadań realizowanych przez Centrum. 



16. Organizowanie poradnictwa, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i terapii dla osób 
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci i dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej. 

17. Organizowanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego oraz szkoleń dla rodziców dzieci 
objętych pieczą. 

18. Organizowanie poradnictwa dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych oraz 
prowadzących rodzinne domy dziecka mającego na celu zachowanie i wzmocnienie 
kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego. 

19. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka dostępu do 
specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, readaptacyjnej, rehabilitacyjnej. 

20. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza okresowo nie 
może sprawować opieki z powodów zdrowotnych lub losowych. 

21 . Współpraca z asystentem rodziny przy opracowywaniu planu pomocy dziecku. 
22. Sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie 

zastępczej możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego 
w tej sprawie. 

23. Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej -
zastępczej opieki w formie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

24. Pozyskiwanie nowych rodzin zastępczych. 
25. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w ramach 

grup wsparcia oraz organizowanie pomocy wolontariuszy. 
26. Realizacja postanowień Sądu, na mocy których dzieci są umieszczone w rodzinach 

zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych. 
27. Prowadzenie dokumentacji w zakresie udzielanej rodzinie zastępczej pomocy pieniężnej. 
28. Opracowanie decyzji administracyjnych, na podstawie których udzielana jest pieniężna 

pomoc rodzinie zastępczej. 
29. Prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych. 
30. Przekazywanie na piśmie stanowisku ds. naliczeń świadczeń pieniężnych informacji 

w zakresie polecenia należnych do wypłaty świadczeń pieniężnych. 
31. Wytaczanie powództwa o alimenty. 
32. Sporządzanie protokołu potrzeb i decyzji administracyjnych w zakresie jednorazowych 

świadczeń pieniężnych przyznawanych na pokrycie niezbędnych wydatków związanych 
z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka. 

33. Bieżący nadzór nad rodzinami zastępczymi. 
34. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom z rodzin zastępczych i placówek 

opiekuńczo- wychowawczych. 
35. Opracowanie wspólnie z usamodzielnianym wychowankiem i jego opiekunem programu 

usamodzielnienia. 
36. Przeprowadzanie kwesionariusza z usamodzielnianym wychowankiem. 
37. Ustalanie potrzeb związanych z udzieleniem pomocy finansowej usamodzielnianemu 

wychowankowi. 
38. Sporządzanie decyzji administracyjnych, na podstawie, których udzielana jest pomoc 

pieniężna i pomoc na zagospodarowanie usamodzielnianemu wychowankowi. 
39. Informowanie usamodzielnianego wychowanka o jego prawach, uprawnieniach 

i obowiązkach. 
40. Sporządzanie decyzji administracyjnych na miesięczną pomoc pieniężną związaną 

z kontynuowaniem nauki przez usamodzielnianego wychowanka. 



41 . Prowadzenie dokumentacji w zakresie kontynuowania nauki przez usamodzielnianego 
wychowanka. 

42. Dokonywanie aktualizacji kwestionariusza o sytuacji usamodzielnianego wychowanka. 
43. Dokonywanie oceny realizacji programu usamodzielnienia. 
44. Ustalenie na piśmie celu wydatkowania środków finansowych przyznanych na 

zagospodaro wan i e. 
45. Bieżący nadzór nad usamodzielnianymi wychowankami. 
46. Bieżący nadzór nad przyznanymi świadczeniami pieniężnymi. 
47. Prowadzenie rejestru rodzin zastępczych. 
48. Wnioskowanie do Sądu Rejonowego o uregulowanie sytuacji prawnej dzieci przebywających 

w pieczy zastępczej. 
49. Przygotowanie dokumentów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w związku 

z wniesionym odwołaniem. 
50. Przygotowanie porozumień w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 

i placówkach opiekuńczo- wychowawczych i wysokości ponoszonych wydatków. 
51. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji. 
52. Sporządzanie umów dla zawodowych rodzin zastępczych. 
53. Udział w tworzeniu i realizacji programów realizowanych przez Centrum. 
54. Udzielanie pomocy cudzoziemcom ze statusem uchodźcy. 
55. Realizacja zadań w zakresie interwencji kryzysowej. 
56. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. 
57. Dokumentowanie realizowanego poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej. 
58. Realizacja zadań związanych z przemocą w rodzinie. 
59. Sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań. 
60. Obsługa aplikacji POMOST. 
61 . Ustalanie odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej i rodzinie 

zastępczej. 
62. Korespondencja z gminami w celu ustalenia obciążenia gmin za pobyt dzieci w rodzinach 

zastępczych. 
63. Prowadzenie rejestru decyzji administracyjnych zarówno ustalających odpłatność jak 

i zwalniających z ponoszenia odpłatności. 
64. Nadzór merytoryczny nad placówkami opiekuńczo wychowawczymi i domami pomocy 

społecznej 
65. Sporządzanie notatki lub protokołu z przeprowadzonej kontroli. 
66. Sporządzanie decyzji administracyjnych o umieszczeniu w domu pomocy społecznej. 
67. Ustalanie na podstawie decyzji administracyjnych odpłatności za pobyt w domu 

pomocy społecznej dla osób umieszczonych w domu przed 1.01.2004r 
68. Nadzór nad ustalaniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej i mieszkańca domu pomocy społecznej. 
69. Prowadzenie rejestru spraw z zakresu domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo -

wychowawczych. 
70. Aktualizowanie decyzji administracyjnych ustalających odpłatność za pobyt mieszkańca 

umieszczonego w domu pomocy społecznej przed 1.01.2004r. 
71. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, szkołami w zakresie przygotowywanej 

dokumentacji celem umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinie 
zastępczej. 



72. Przygotowywanie skierowań w zakresie umieszczania dzieci i młodzieży w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych. 

73. Sporządzanie umów i aneksów w zakresie udzielonej dotacji dla domów pomocy społecznej 
74. Współpraca z placówkami opiekuńczo - wychowawczymi w zakresie usamodzielniania 

wychowanków. 
75. Sporządzanie sprawozdań i meldunków z zakresu realizowanych przez Centrum zadań. 
76. Prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawozdawczością Centrum. 
77. Opracowanie rocznego planu pracy Centrum i nadzór nad jego realizacją. 
78. Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. 
79. Organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego dla kadry pomocy społecznej 

powiatu, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 
80. Prowadzenie korespondencji z ośrodkami pomocy społecznej, domami pomocy społecznej, 

placówkami opiekuńczo- wychowawczymi w zakresie realizowanych przez Centrum zadań. 
81. Przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej. 
82. Przygotowanie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej. 
83. Obsługa aplikacji POMOST, RJPS , SI K D R i C A S , bieżące wprowadzanie danych. 
84. Udzielanie wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych dostosowanego do 

indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia. 
85. Wydawanie decyzji o skierowaniu do skorzystania ze wsparcia w mieszkaniach chronionych 

po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobą ubiegającą się 
o skierowanie. 

86. Prowadzenie nadzoru, monitoring oraz dokonywanie co najmniej raz na 3 miesiące oceny 
sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym. 

87. Wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

V. Tryb załatwiania skarg i wniosków. 

§18 

1. Dyrektor przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 13 0 0 do 14 0 0 . 
2. Pracownicy przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy. 

§19 

1. Skargi i wnioski ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków. 

2. Pracownik przyjmujący interesantów w ramach skarg i wniosków sporządza protokół 
przyjęcia zawierający: 
a) datę przyjęcia, 
b) imię, nazwisko, adres składającego skargę lub wniosek, 
c) zwięzłe określenie sprawy, 
d) imię i nazwisko przyjmującego, 
e) podpis składającego. 



3. Skargi i wnioski przyjęte do protokołu ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków 
4. Sprawy nie mające charakteru skargi lub wniosku ewidencjonowane są w rejestrze 

kancelaryjnym. 
5. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Zespół Organizacyjno- Administracyjny. 
6. Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor i pracownicy w ramach swojej właściwości. 
7. Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się przepisy ustawy Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego. 
8. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor. 
9. Nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków czuwa Zespół Organizacyjno-

Administracyjny. 
10. Wszyscy pracownicy odpowiedzialni są za wszechstronne wyjaśnienia i terminowe 

załatwienie skarg i wniosków. 

V I . Zasady podpisywania pism. 

§ 2 0 

Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są: 
1. Pisma i decyzje w sprawach wynikających ze sprawowania funkcji Dyrektora Centrum. 
2. Zarządzenia i polecenia służbowe. 
3. Decyzje w sprawach osobowych pracowników Centrum. 
4. Zgody na udzielnie pracownikowi urlopu. 
5. Korespondencja wychodząca z Centrum. 
6. Decyzje administracyjne. 

Pracownicy opracowujący pisma parafują je swoim podpisem. 

V I I . Działalność kontrolna w Centrum. 

§21 

Celem kontroli przeprowadzonej przez pracowników Centrum jest zapewnienie Dyrektorowi 
Centrum informacji niezbędnych do podejmowania prawidłowych decyzji i efektywnego 
kierowania. 

1. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 
• zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 
• skuteczności i efektywności działania, 
• wiarygodności sprawozdań, 
• ochrony zasobów, 
• przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, 
• efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem. 



§22 

1. Kontrola zarządcza w Centrum obejmuje kontrolę zewnętrzną i wewnętrzną. 
2. Kontrola zewnętrzna obejmuje bieżący nadzór merytoryczny nad działalnością rodzin 

zastępczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, domów pomocy społecznej 
i prowadzona jest przez pracowników Centrum. 

3. Kontrola wewnętrzna obejmuje zakres zadań Centrum i przeprowadzana jest przez 
pracowników i Dyrektora Centrum. 

V I I I . Postanowienia końcowe 

§23 

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

D Y R E K T O R 
Portowego Ce, 


