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REGULAMIN ORGANIZACYJNY         

POWIATOWEGO CENTRUM 

POMOCY RODZINIE  

W WOLSZTYNIE 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

określa szczegółową organizację, strukturę i zasady funkcjonowania Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie. 

 

 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest  mowa o: 

1. Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Wolsztyńskiego, 

2. Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Wolsztyński, 

3. Zarządzie – należy przez to  rozumieć Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego, 

4. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, 

5. PFRON – należy przez to  rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, 

6. PCPR – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wolsztynie.  

 

§3. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jest budżetową jednostką   

organizacyjną Powiatu Wolsztyńskiego. 

2. Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się w Wolsztynie przy 

ul. 5 Stycznia 5.  

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie działa na terenie Powiatu 

Wolsztyńskiego. 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69/2016 

Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego 

z dnia 9 lutego 2016 r. 
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Rozdział II 

Zakres działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

§4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie działa w szczególności na 

podstawie: 

1. Uchwały Nr IV/17/99 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 5 stycznia 1999 r.  

w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

2. Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 

1445 z późn. zm.) 

4. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. 

Dz. U. z 2015, poz. 332 z późn. zm.) 

5. niniejszego regulaminu. 

§5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie realizuje zadania Powiatu 

Wolsztyńskiego z zakresu: 

1) pomocy społecznej, 

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

4) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

5) a także inne zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 

określone w odrębnych przepisach prawa, w tym zadania zlecone powiatu. 

§ 6.  Do zadań PCPR wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej  i ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy w szczególności: 

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób 

i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie 

gminami; 

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

3) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 

osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 

ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 

zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawczej, mające 

braki w przystosowaniu się, 

4) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się 

do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 

ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 

    zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających 
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braki w przystosowaniu się; 

5) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy mającym 

trudności w integracji ze środowiskiem; 

6) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 

7) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej 

gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek 

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów 

samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

8) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 

9) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 

10) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 

11) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu; 

12) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym 

tworzenie i realizacja programów osłonowych; 

13) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu 

wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego; 

14) sporządzanie oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej; 

15) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym 

zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. 

 

 

§7. Do zadań PCPR wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej należy w szczególności: 

1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących 

rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit 

rodzin zastępczych zawodowych; 

2) pełnienie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i wykonywanie zadań 

powierzonych organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej, 

3) organizowanie i zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w formie rodzinnej 

oraz instytucjonalnej, w tym w postaci świadczeń finansowych; 

4) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 

zastępcze,  rodzinne  domy  dziecka  oraz  placówki  opiekuńczo-

wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez 

wspieranie procesu usamodzielnienia; 

5) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, 

rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych; 

6) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia 

rodzinnego o zasięgu ponadgminnym; 

7) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy 
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dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia 

funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; 

8) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności 

przez tworzenie warunków do powstawania:  

 grup wsparcia,  

 specjalistycznego poradnictwa; 

9) prowadzenie rejestru danych rodzin zastępczych; 

10) finansowanie kosztów świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu 

powiatu umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziną lub 

instytucjonalną pieczę zastępczą, szkoleń dla kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub 

pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 

rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne 

domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu 

rodzinnego; 

11) realizacja  zadań  wynikających   z  rządowych  programów  wspierania  

rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

 

§8. Do zadań PCPR jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, wynikających  

z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  należy w szczególności: 

1) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń 

kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię 

o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej; 

2) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

3) zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym  

i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka; 

4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia 

tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora  

i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; 

5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka 

szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich 

potrzeby; 

6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w 

szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych; 

7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka 

pomocy wolontariuszy; 
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8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności, ośrodkiem pomocy 

społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, 

podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz 

z organizacjami społecznymi; 

9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; 

10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w 

szczególności w zakresie prawa rodzinnego; 

11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej; 

12) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest 

pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej 

oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie 

psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz 

rodziców dzieci objętych tą pieczą; 

13)  przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji 

osobistej, rodzinnej i majątkowej, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

14) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz 

prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie 

i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia 

zawodowego; 

15)  zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu 

podnoszenie ich kwalifikacji; 

16)  przedstawianie Staroście i Radzie Powiatu Wolsztyńskiego corocznego 

sprawozdania z efektów pracy; 

17)  zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną 

sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 

18) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo 

prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w 

szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego 

wypoczynku, 

19) dokonywanie oceny warunków wymaganych od rodzin zastępczych i dokonywanie 

wstępnej akceptacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

niezawodowej lub zawodowej, 

20) sporządzanie opinii o zasadności przysposobienia dziecka, 

21) sporządzanie opinii o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych 

kontaktów na dziecko, 

22) sporządzanie opinii o zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca 

zamieszkania dziecka na miejsce zamieszkania poza granicami RP, mającej na celu  

stwierdzenie, że przysposobienie to leży w jego najlepszym interesie, 

23) sporządzanie opinii o zasadności wspólnego umieszczania rodzeństwa w rodzinie 

przysposabiającej, 
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24) sporządzanie opinii o możliwości nie umieszczenia wspólnie rodzeństwa w rodzinie 

przysposabiającej z powodu nie znalezienia kandydata do przysposobienia 

rodzeństwa. 

 

§9. Do zadań PCPR wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy   

w rodzinie należy w szczególności: 

1) opracowanie i  realizacja  powiatowego  programu  przeciwdziałania  przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym 

mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie 

promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do 

dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

wsparcia; 

4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

interwencji kryzysowej; 

 

 §10. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 

1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy  

w rodzinie; 

2) opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

§11. Do  zadań  PCPR  wynikających  z  przepisów  ustawy o  rehabilitacji  zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych należy w szczególności: 

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą 

rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych w zakresie: 

 rehabilitacji społecznej, 

 rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, 

 przestrzegania praw osób niepełnosprawnych; 

2) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej 

działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa; 

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych 

osób; 

4) dofinansowanie: 

 uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

 sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

 zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów, 
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 likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w 

związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

 rehabilitacji dzieci i młodzieży, 

 usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika; 

5) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej; 

6) zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

 

 

§12. Do zadań PCPR należy zlecanie w imieniu Powiatu i nadzór nad realizacja zadań  

z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

podmiotom, którym zlecano wykonywanie zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

Rozdział III 

Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

§ 13. 1. Działalnością PCPR kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Zarząd. 

2. Dyrektor odpowiada za realizację zadań statutowych oraz realizację planu finansowego   

PCPR. 

3. Dyrektor składa oświadczenia woli w imieniu PCPR. 

4. Dyrektor reprezentuje PCPR na zewnątrz we wszystkich formach jego działalności. 

5. Dyrektor wydaje z upoważnienia Starosty decyzje administracyjne w indywidualnych 

sprawach z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej należących do właściwości 

Powiatu.  

6. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników 

zatrudnionych w PCPR w rozumieniu przepisów Kodeks Pracy. 

7. Dyrektor wydaje regulaminy, zarządzenia i komunikaty  związane z bieżącym 

funkcjonowaniem PCPR. 

8. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje osoba przez niego upoważniona. 

9.Osoba zastępująca Dyrektora wykonuje czynności w granicach udzielonego 

upoważnienia. 

10.W sprawach skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje w poniedziałki w godz.  

8.00-12.00. 

11.Szczegółowe zasady organizacji i porządku pracy określa Regulamin Pracy PCPR. 

12.W celu realizacji określonych zadań Dyrektor może w trybie zarządzenia powołać 

pełnomocników, koordynatorów, zespoły i komisje. 

13.Zespołem lub komisją kieruje Dyrektor lub wskazana przez niego osoba.  
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14.W przypadku pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych Dyrektor może utworzyć 

Zarządzeniem dodatkowe stanowiska pracy umożliwiające prawidłową realizację 

dodatkowych zadań. O fakcie utworzenia dodatkowych stanowisk pracy Dyrektor 

niezwłocznie  powiadomi Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego. 

 

§ 14. 1. W strukturze organizacyjnej PCPR mogą być tworzone następujące zespoły  

i samodzielne stanowiska pracy: 

1) Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej 

2) Wieloosobowe  stanowisko ds. obsługi osób niepełnosprawnych  

3) Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych i realizacji świadczeń 

4) Główny księgowy 

5) Powiatowy Ośrodek  Interwencji Kryzysowej 

 

2. PCPR w celu realizacji zadań statutowych może współpracować w oparciu  

o umowy cywilnoprawne lub umowy o świadczenie usług np.  z psychologiem, 

informatykiem, radcą prawnym i innymi specjalistami według potrzeb. 

3. Strukturę organizacyjną PCPR określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik 

Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

Rozdział IV 

Zasady podziału zadań i kompetencji poszczególnych zespołów i stanowisk 

 

§ 15. Do zadań realizowanych wspólnie  przez wszystkie osoby na  stanowiskach pracy 

należy w szczególności: 

1)   wykonywanie zadań przypisanych przepisami prawa do PCPR,  

2)   wykonywanie prac, zarządzeń, komunikatów i poleceń służbowych Dyrektora,  

3)   współpraca z głównym księgowym przy planowaniu wydatków PCPR, 

4) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji  

w indywidualnych sprawach, 

5)   usprawnianie organizacji pracy w PCPR, 

6)   współpraca między zespołami i stanowiskami pracy,  

7)   współpraca z właściwymi jednostkami powiatu w zakresie realizowanych zadań oraz  

  instytucjami i urzędami zajmującymi się zadaniami z zakresu pomocy społecznej, 

8)   przygotowywanie informacji i dokumentacji dla Dyrektora,  

9)  przestrzeganie obowiązku zachowania tajemnicy służbowej, ustawy o ochronie danych  

  osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, prowadzenie spraw zgodnie  

  z Kodeksem Postępowania Administracyjnego,  

10)  bieżące zapoznawanie się z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi 

wykonywanych zadań na zajmowanym stanowisku pracy, 

11)  udział w komisjach lub zespołach powołanych przez Dyrektora, 
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12)  przygotowanie sprawozdań, stosownych informacji, propozycji do rocznych planów 

pracy,  

13)  wykonywanie innych zadań zleconych wynikających z kompetencji Starosty, Zarządu 

Powiatu Wolsztyńskiego  i Dyrektora. 

14) branie udział w opracowywaniu strategii powiatowych programów w zakresie 

rozwiązywania problemów społecznych w tym programów z zakresu pomocy 

społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych; 

15) działania związane z realizacją powiatowych programów na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych; 

16)  przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień, 

17)  rozpatrywanie spraw, badania ich zasadności oraz podejmowanie działań 

zapewniających należyte i terminowe ich załatwienie, 

18)  stosowanie instrukcji kancelaryjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

19)  odpowiednie archiwizowanie dokumentacji i składanie jej w składnicy akt. 

 

§ 16. 1. Pracą PCPR kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. 

2. Do obowiązków Dyrektora należy kierowanie działalnością jednostki, 

koordynowanie i nadzór, a w szczególności: 

1) wypełnianie funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do  zatrudnionych 

pracowników, 

2) planowanie, wytyczanie kierunków działań  oraz organizowanie pracy PCPR 

3) reprezentowanie PCPR na zewnątrz wobec organów administracji,  instytucji,  osób 

fizycznych, prawnych i innych, 

4) zatrudnianie,  zwalnianie i ocena pracowników PCPR oraz wykonywanie wobec 

nich innych czynności z zakresu prawa pracy; 

5) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 

pomocy społecznej i pieczy zastępczej na podstawie odrębnych upoważnień 

Starosty; 

6) nadzór nad sporządzaniem projektów uchwał Rady Powiatu Wolsztyńskiego  

i Zarządu oraz Zarządzeń Starosty w sprawach dotyczących  zadań realizowanych 

przez PCPR, 

7) organizowanie działań kontrolnych lub nadzorczych nad jednostkami 

organizacyjnymi pomocy społecznej z upoważnienia Starosty, 

8) organizowanie działań kontrolnych realizowanych umów na dofinansowanie ze 

środków PFRON, 

9) organizowanie działań kontrolnych  działalności warsztatów terapii zajęciowej, 

10) wykonywanie zadań określonych przez Starostę, 

11) wydawanie wewnętrznych zarządzeń organizacyjnych, komunikatów i poleceń 

służbowych dotyczących funkcjonowania PCPR, 

12) wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenie alimentacyjne; 

13) współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania przy realizacji 

pieczy zastępczej, 

14) zapewnienie zasad gospodarności i oszczędności zwłaszcza w wydatkowaniu 
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środków budżetowych, gospodarowanie funduszem płac oraz środkami materialnymi, 

15) planowanie i dysponowanie środkami budżetowymi będącymi w dyspozycji PCPR, 

16) pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych, 

17) wnioskowanie do Starosty o zmianę przepisów wewnętrznych z zakresu działania 

PCPR, 

18) nadzór nad majątkiem PCPR, 

19) przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej, w rzeczowym wykazie 

akt, składnicy akt; 

20) zapewnienie właściwych warunków pracy, ochrony zdrowia pracowników i higieny 

pracy, 

21) dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników; 

22) zapewnienie funkcjonowania, adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 

zarządczej PCPR, a także przyjmowania i rozpatrywania oraz załatwiania skarg, 

wniosków interesantów; 

23) składanie corocznie Radzie Powiatu sprawozdania z działalności PCPR oraz 

przedstawienie zasobów pomocy społecznej, 

24) kierowanie pracą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

 

§ 17. 1. Do zadań Głównego Księgowego należy:  

1) opracowywanie rocznych planów finansowych PCPR, 

2) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  

z planem finansowym, 

3) organizowanie i nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu 

PCPR i współpraca z innymi stanowiskami w tym zakresie oraz kontrola jego 

wykonania, 

4) prowadzenie rachunkowości PCPR oraz jego gospodarki, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na prawidłowym zorganizowaniu 

sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów, 

5) wykonywanie zadań z zakresu gospodarki finansowej PCPR, 

6) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,  

7)  kontrola operacji gospodarczych wiążących się z wydatkowaniem środków 

pieniężnych i obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym PCPR, 

8) bieżąca analiza wykorzystania budżetu PCPR, a także środków pozabudżetowych i 

innych będących w dyspozycji jednostki oraz bieżące informowanie o tym Dyrektora, 

9) systematyczne informowanie Dyrektora o sytuacji finansowej jednostki oraz o 

przypadkach ujawnienia w trakcie kontroli nieprawidłowości w dokumentacji lub w 

jej obiegu, 

10) opracowywanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań dotyczących stanu 

budżetu PCPR,  

11)  bieżąca kontrola aktualności uregulowań wewnętrznych dotyczących spraw 

finansowych i prowadzenia rachunkowości w PCPR oraz aktualizowanie ich  

i przygotowywanie projektów stosownych zarządzeń, 

12) planowanie wydatków osobowych PCPR,  
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13) nadzór finansowo-księgowy nad realizacją projektów zewnętrznych, systemowych  

z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

14) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia PCPR,  

15) współpraca ze Skarbnikiem Powiatu Wolsztyńskiego,  

16) planowanie środków budżetowych będących w dyspozycji PCPR, 

17) opracowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu PCPR, 

18) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, 

19) prowadzenie spraw kadrowych PCPR, w tym: 

 prowadzenie ewidencji pracowników, w tym czasu pracy, akt osobowych, 

urlopów itd.; 

 sporządzanie okresowej sprawozdawczości oraz analiz w zakresie 

zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych; 

 prowadzenie ewidencji wyjść służbowych pracowników i ewidencji 

wyjazdów służbowych; 

 kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, 

 prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych; 

20) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora PCPR, 

21) prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych PCPR, 

22) należyte przekazywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg 

rachunkowych oraz sprawozdań finansowych, 

23) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora 

dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz spraw majątkowych, 

24) planowanie wykonania operacji finansowych zgodnie z planem finansowym PCPR na 

dany rok. 

2. Pozostałe obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego określają odrębne przepisy 

prawa, w tym ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawa  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

 

 

§18. Do zadań pracownika na samodzielnym  stanowisku ds. administracyjnych  

i realizacji świadczeń w szczególności należy: 

1) przygotowanie list wynagrodzeń dla rodzin zastępczych,  

2) przygotowanie dokumentacji oraz list  wypłat  dotyczących przysługujących  

świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego  

w pieczy  zastępczej; 

3) przygotowanie projektów decyzji  w  zakresie  świadczeń  wynikających  

z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

4) przygotowanie projektów porozumień z innymi powiatami,  dotyczących 

ponoszenia kosztów pobytu w pieczy zastępczej; 

5) przyznawanie pomocy osobom usamodzielnianym na kontynuację nauki, 

usamodzielnienie i zagospodarowanie; 

6) prowadzenie rozliczeń z innymi powiatami, na terenie których w pieczy 

zastępczej przebywają dzieci z Powiatu Wolsztyńskiego a także  
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z powiatami, z których dzieci przebywają w pieczy zastępczej w Powiecie 

Wolsztyńskim; 

7) współpraca z gminami w zakresie ponoszenia wydatków za umieszczone 

dzieci w pieczy zastępczej z terenu danej gminy; 

8) prowadzenie dokumentacji i przygotowywanie projektów decyzji dotyczących 

ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej przez osoby 

zobowiązane do ponoszenia opłat; 

9) sporządzanie  sprawozdań  rzeczowo  – finansowych  z  zakresu  wspierania  

rodzin i systemu pieczy zastępczej, w tym obsługa systemów 

teleinformatycznych; 

10) współpraca z Wydziałem Finansowym Starosta Powiatowego w Wolsztynie  

w celu bieżącej kontroli przepływu środków finansowych wynikających  

z zawartych porozumień i umów; 

11) ustalanie odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej; 

12) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji  o  zaległościach  

z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, 

13) organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno-biurowej 

stosownie do potrzeb poszczególnych działów,  

14) zaopatrywanie PCPR w materiały biurowe,  

15) prowadzenie sekretariatu, odbieranie i nadawanie korespondencji PCPR; 

16) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz czuwanie nad ich terminowością; 

17) prowadzenie archiwum  zakładowego, 

18) prowadzenie spraw z zakresu stosowania oraz aktualizacji instrukcji 

kancelaryjnej, 

19) prowadzenie spraw związanych bezpieczeństwem informacji niejawnych; 

20) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych; 

21) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora PCPR. 

 

 

§19. 1.  Do zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w szczególności należy: 

1) prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

2)  organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

oraz do pełnienia funkcji dyrektora placówki rodzinnej, 

3) zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i 

osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka; 

4)  wydawanie opinii o spełnianiu warunków i oceny predyspozycji do sprawowania 

pieczy zastępczej, 

5) organizowanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analiz 

dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzącego rodzinny dom dziecka, 

6) organizowanie opieki w pieczy zastępczej, 

7) organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje dla rodzin zastępczych 



13 

 

i prowadzących rodzinne domy dziecka, 

8) zapewnienie pomocy i wsparcia a także organizowanie grup wsparcia i rodzin 

pomocowych dla rodzin sprawujących pieczę zastępczą, 

9) składanie do właściwego sądu przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, 

w przypadku nieprzekazania do sądu w terminie 18 miesięcy od dnia 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej informacji o sytuacji prawnej dziecka 

i stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, 

wniosku wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie 

zarządzeń wobec dziecka celem uregulowania jego sytuacji prawnej i dołączą 

opinię gminy lub podmiotu prowadzącego pracę z rodziną i opinię koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, 

10)  organizowanie poradnictwa i terapii dla rodzin sprawujących pieczę i ich dzieci oraz 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

11) organizowanie poradnictwa dla osób sprawujących pieczę zastępczą w celu 

wzmocnienia kompetencji oraz przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego, 

12) organizowanie pomocy prawnej dla osób sprawujących pieczę zastępczą, 

13) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej i 

przekazywanie ich do sądu, 

14)  dokonywanie oceny rodziny zastępczej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka, 

15)  przygotowywanie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na 

przyjęcie dziecka poprzez udzielanie szczegółowych informacji o dziecku i 

przekazanie odpowiedniej dokumentacji dziecka, 

16) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej osób zgłaszających gotowość 

do pełnienia pieczy zastępczej, 

17) dokonywanie oceny warunków wymaganych od rodzin zastępczych i wydawanie 

wstępnej akceptacji kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej 

lub zawodowej, 

18) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej osób sprawujących rodzinną 

pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą, 

19)  zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, 

20)  organizowanie opieki nad dziećmi z powodu czasowego nie sprawowania opieki 

przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, 

21) opiniowanie przedłużenia okresu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej 

pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, 

22) opiniowanie na wniosek Starosty czasowego sprawowania pieczy zastępczej przez 

rodzinę zastępczą oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka nad dzieckiem poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

23) organizowanie i nadzorowanie pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

24) współpraca ze środowiskiem lokalnym w szczególności z organizacjami i instytucjami 

zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie, 

25) współpraca z sądem i przekazywanie co najmniej raz na 3 miesiące lub 6 miesięcy 

informacji o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w pieczy 

zastępczej oraz sytuacji rodziny dziecka, 
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26) sporządzanie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej i przekazywanie jej do właściwego sądu, 

27) współpraca przy opracowaniu i realizacji 3 - letnich powiatowych programów 

 dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, 

28) udział w zespołach d/s okresowej oceny dziecka, 

29)  nadzór i kontrola funkcjonowania spokrewnionych, niespokrewnionych oraz 

zawodowych rodzin zastępczych, 

30) doradztwo metodyczne dla rodzin zastępczych w tym koordynacja funkcjonowania 

grupy wsparcia, 

31) organizowanie dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka 

pomocy wolontariuszy, 

32)  organizowanie pomocy prawnej i psychologicznej dla osób usamodzielnianych, 

33) pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia osób usamodzielnianych, 

34) sporządzanie oraz koordynacja realizacji indywidualnych programów 

usamodzielnienia, 

35) wspieranie usamodzielnianych wychowanków w opracowaniu indywidualnego 

programu usamodzielniania, w realizacji postanowień tego planu, w szczególności  

w motywacji do kontynuowania nauki, 

36)  pomoc wychowankom przy realizacji pomocy rzeczowej z tytułu zagospodarowania, 

37) ocena realizacji planu usamodzielniania, propozycje jego modyfikacji w przypadku 

zmiany planów wychowanka, 

38) )współpraca z ośrodkiem adopcyjnym w sprawach dotyczących adopcji, 

39)  świadczenie pracy socjalnej w środowisku, 

40) udział w działaniach interwencyjnych i procedurze związanej z umieszczaniem dzieci 

w pieczy zastępczej, 

41) realizowanie innych zadań wynikających z bieżącej działalności PCPR wskazanych 

przez Dyrektora. 

 

2. Pracą zespołu koordynuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik zespołu. 

 

 

§ 20. 1. Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. obsługi osób niepełnosprawnych  

w szczególności należy: 

1) informowanie interesantów o możliwościach i zasadach uzyskania dofinansowania ze 

środków PFRON,  

2) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków osób niepełnosprawnych:  

 uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych,  

 o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,  

 o dofinansowanie likwidacji barier technicznych,  

  o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się,  

 obsługa zadania w zakresie dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i 

turystyki osób niepełnosprawnych,  
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3) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, fundacjami działającymi 

na rzecz osób niepełnosprawnych,  

4) prowadzenie poradnictwa o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i możliwości 

udzielenia wsparcia, 

5)  współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych,  

6) realizacja Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie 

rehabilitacji społecznej,  

7) przygotowanie projektów umów w zakresie realizacji zadań przypisanych stanowisku  

i konsultowanie ich z Radcą Prawnym PCPR,  

8) przeprowadzanie kontroli, wizji lokalnych w zakresie wykonania zadania,  

9) realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zleconych przez PFRON,  

10)  kontrolowanie wydatkowania udzielonego dofinansowania,  

11) przygotowywanie wniosków o uruchomienie środków na dofinansowanie z PFRON 

określonego zadania,  

12) przygotowywanie projektów uchwał organów powiatu dotyczących środków PFRON,  

13) przygotowywanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu rehabilitacji społecznej,  

14)  realizacja ogłaszanych przez PFRON programów, w których pośredniczy Powiat,  

15) stworzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych i fundacjach działających na 

rzecz osób niepełnosprawnych oraz współpraca z nimi na rzecz realizacji zadań,  

16) realizowanie innych zadań wynikających z bieżącej działalności PCPR, wskazanych 

przez Dyrektora. 

 

§ 21. 1. Do podstawowych zadań Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

1) zapewnienie kompleksowej specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin w sytuacji 

kryzysu psychicznego poprzez: 

a)  prowadzenie interwencji kryzysowych osobiście w siedzibie PCPR, hotelu 

działającym przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz jak najbliżej miejsca 

pobytu osób potrzebujących, 

b)   prowadzenie poradnictwa i wsparcia, 

c)   prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej w sytuacjach kryzysowych (np. 

katastrofa, nagła śmierć, żałoba, przemoc w  - rodzinie, próby samobójcze itp.), 

d)   zapewnienie miejsc noclegowych w hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie  

i prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, 

2) opracowywanie projektów grafików dyżurów specjalistów zatrudnionych na potrzeby 

punktu i wykonujących zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, 

3) prowadzenie grup wsparcia, 

4) inicjowanie działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy  

 i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz  

 w zakresie rozwijania umiejętności potrzebnych do kształtowania prawidłowych 

stosunków  interpersonalnych, 

5)  prowadzenie działań mających na celu wzbogacanie wiedzy i umiejętności osób 

wspierających rodzinę, 
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6)  gromadzenie i opracowywanie informacji o zjawiskach psychospołecznych w celu  

  organizowania skutecznej pomocy stosownie do ujawnianych potrzeb, 

7) opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy, 

8) opracowywanie i realizacja programów oddziaływań  korekcyjno- edukacyjnych dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie, 

9) opracowywanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym 

mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie 

promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci 

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,  

10)  promowanie działalności POIK, 

11) współpraca z innymi instytucjami, jednostkami organizacyjnymi systemu pomocy 

społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, organami wymiaru sprawiedliwości, 

prokuraturą, policją, placówkami systemu oświaty oraz innymi podmiotami, których 

działalność statutowa przewiduje szeroko rozumianą pomoc społeczną, 

12) gromadzenie i aktualizowanie informacji o instytucjach i placówkach, organizacjach, 

programach i innych inicjatywach, które umożliwiają przezwyciężanie trudnych 

sytuacji życiowych, 

13) stała współpraca z podmiotami i instytucjami zajmującymi się ustawowo lub 

statutowo interwencją kryzysową, 

14)  udział w opracowaniu i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

15) udział w Zespołach interdyscyplinarnych, 

16) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób i rodzin będących w stanie 

kryzysu; 

17)  inicjowanie i organizowanie pomocy  wolontariuszy, 

18) zapewnienie osobom dotkniętych przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

interwencji kryzysowej, 

19) zapewnienie osobom dotkniętych przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

20) realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych przepisach prawa. 

 

2. W ramach interwencji kryzysowej POIK udziela natychmiastowej specjalistycznej pomocy 

psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego,  

w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy. 

 

§ 22. Szczegółowe zakresy czynności pracowników PCPR pracujących na określonych 

stanowiskach określa Dyrektor. 
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ROZDZIAŁ V 

Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji i wewnętrznych 

aktów normatywnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

 

§ 23. Wszelka korespondencja wpływająca i wychodząca z PCPR  podlega szczegółowej 

rejestracji w elektronicznym systemie e-content Plus. 

 

§ 24. 1. Decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu działania PCPR 

podpisuje z upoważnienia Starosty Dyrektor. 

2. Dyrektor  podpisuje : 

1) wszystkie pisma i wystąpienia związane z pełnieniem funkcji; 

2) umowy cywilno-prawne  i wewnętrzne akty normatywne, regulujące 

działalność PCPR zgodnie z kompetencjami, w tym zarządzenia, komunikaty, 

polecenia służbowe; 

3) decyzje w sprawach osobowych pracowników. 

3. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego jak również 

inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiące podstawę do otrzymania 

lub wydatkowania środków pieniężnych podpisują: 

1) Dyrektor Centrum; 

2) Główny Księgowy Centrum/Skarbnik. 

4. Pracownicy przygotowują projekty pism w dwóch egzemplarzach, umieszczając w lewym 

dolnym rogu adnotację – sporządził: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer 

telefonu służbowego oraz swoją parafkę – przedstawiając je do akceptacji Dyrektorowi 

PCPR. 

5. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w PCPR, w 

szczególności zasady podpisywania, oznaczania i parafowania pism oraz dokumentów 

określa instrukcja kancelaryjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie. 

 

 

 

 

Rozdział VI 

Zasady obsługi interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wolsztynie 

 

§25. Pracownicy PCPR zobowiązani są do załatwienia spraw zgodnie z zasadami 

określonymi w kodeksie postępowania   administracyjnego, w  innych   przepisach   prawa,  

zgodnie z procedurami przyjętymi w PCPR. 

 

§26. 1. Dyrektor  przyjmuje obywateli  w  sprawach  skarg  i  wniosków w  poniedziałki  

w godz. 8.00-12.00. 

2. Podczas nieobecności Dyrektora obsługę obywateli w sprawie skarg i wniosków 

sprawuje  pracownik ds. administracyjnych i realizacji świadczeń. 



18 

 

3. Pracownicy PCPR zobowiązani są do załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki, według 

kolejności ich wpływu oraz stopnia trudności. 

4. O każdym przypadku  niezałatwieniu sprawy w terminie pracownik jest zobowiązany 

zawiadomić strony podając przyczyny zwłoki i wskazując termin jej załatwienia. 

5. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie 

później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w 

ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

6. Na stanowiskach pracy przechowuje się akta sprawy będących w bieżącym załatwianiu 

oraz spraw załatwionych w ciągu roku – po zakończeniu roku akta sprawy przekazuje się 

do składnicy akt. 

7. W PCPR stosuje typowe rejestry skarg i wniosków oznaczając poszczególne rodzaje 

spraw symbolami: S – skarga, W – wniosek. 

8. W sprawach skarg i wniosków stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

 

 

 

Rozdział VIII 

 

Zasady kontroli 

§27 1. Celem kontroli jest zapewnienie Dyrektorowi PCPR informacji niezbędnych do 

efektywnego kierowania jednostką, podejmowania właściwych działań, w zakresie 

zadań statutowych PCPR i trafnych decyzji. 

2. Kontrola zewnętrzna prowadzona jest wobec powiatowych jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji i organizacji pozarządowych  

wykonujących powierzone im przez powiat zadania  z zakresu pomocy społecznej, 

pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pod kątem 

zgodności działania z obowiązującymi przepisami, zapewnieniem wymaganych 

standardów, wykorzystania prawidłowego przyznanych środków finansowych. 

3. Działalność merytoryczna poszczególnych stanowisk podlega kontroli zewnętrznej 

wykonywanej przez uprawnione organy, instytucje i urzędy oraz kontroli 

zarządczej, w tym kontroli wewnętrznej, realizowanej w trybie kontroli 

instytucjonalnej i funkcjonalnej. 

4. Funkcjonowanie adekwatnej oraz skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 

zapewnia Dyrektor. 

5. Dokumentację systemu kontroli zarządczej stanowią regulaminy oraz instrukcje 

ustalające wewnętrzne procedury obowiązujące w tym zakresie, a także dokumenty 

określające zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników 

PCPR oraz inne dokumenty wewnętrzne. 

6. Elementami systemu kontroli zarządczej są czynności kontrolne obejmujące: 

1) samokontrolę, 

2) kontrolę funkcjonalną, 



19 

 

3) kontrolę instytucjonalną. 

7. Do samokontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni w PCPR bez 

względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. 

8. Wewnętrzną kontrolę funkcjonalną prowadzi Dyrektor samodzielnie lub przy 

pomocy Głównego Księgowego. 

9. Wewnętrzną kontrolę instytucjonalną prowadzą: 

1) stanowisko pracy w zakresach dotyczących przedmiotów ich działania, poprzez 

przeprowadzanie kontroli bieżących, 

2) doraźne zespoły kontrolne powoływane przez Dyrektora, poprzez realizację 

kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora. 

10. Działalność kontrolna prowadzona jest na podstawie rocznych planów kontroli 

zatwierdzanych przez kierownika PCPR lub na podstawie doraźnych poleceń 

Dyrektora. 

11. Plan kontroli określa zakres kontroli, jej rodzaj, jednostkę lub stanowisko pracy 

kontrolowane i termin przeprowadzenia kontroli. 

12. Pracownicy zobowiązani do prowadzenia kontroli są odpowiedzialni za właściwe 

przygotowanie i przeprowadzenie kontroli, prawidłowe wykorzystanie jej wyników 

oraz egzekwowanie wykonania wniosków i zaleceń. 

13. O sposobie wykonania wniosków i zaleceń decyduje Dyrektor PCPR. 

14.  Szczegółowe zasady kontroli i obiegu dokumentów oraz procedur kontroli 

finansowej w PCPR regulują zarządzenia. 

 

 

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

 

§28. Zmiany Regulaminu organizacyjnego PCPR  dokonywane są w drodze Uchwały 

Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego. 

§29. Regulamin organizacyjny PCPR wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY 

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOLSZTYNIE 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

wieloosobowe 

stanowisko ds. 

obsługi osób 

niepełnosprawnych 

2 

Zespół ds. rodzinnej 

pieczy zastępczej 

samodzielne 

stanowisko  

ds. administracyjnych  

i realizacji świadczeń 

1 

Główna księgowa 

 

1 

Powiatowy Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej 

pracownik socjalny 

1/8 

 

 

DYREKTOR 

pracownik socjalny 

7/8 

koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej 

2 


