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Regulaminorganizacyjny

PowiatowegoCentrumPomocyRodziniew Poznaniu

RozdzialI

Postanowieniaogólne

§1

1. RegulaminorganizacyjnyPowiatowegoCentrumPomocy Rodzinie w Poznaniu,zwany dalej

"regulaminem"okreslazakresoraztrybpracyPowiatowegoCentrumPomocyRodziniew Poznaniu.

2. PowiatoweCentrumPomocy Rodziniew Poznaniu,zwane dalej "Centrum",zostalo powolane

UchwalaNr IV/21/99RadyPowiatuPoznanskiegoz dnia22.stycznia1999r.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu jest jednostka organizacyjna Powiatu

PoznanskiegoZiemskiego.

4. Centrumdzialaw formiejednostkibudzetowej.

5. SiedzibaCentrumjest MiastoPoznan.

6. TerytorialnyzasiegdzialaniaCentrumobejmujegminy: Buk, Czerwonak,Oopiewo,Kleszczewo,

Komorniki,KostrzynWlkp.,Kórnik,Lubon,Mosina,MurowanaGoslina,Pobiedziska,Puszczykowo,

Rokietnica,Steszew,SuchyLas,Swarzedz,TarnowoPodgórne.

7. NadzórnaddzialalnosciaCentrumsprawujeZarzadPowiatuPoznanskiego.

§2

PowiatoweCentrumPomocyRodziniedzialanapodstawie:

1) ustawyz dnia12.marca2004r. o pomocyspolecznej(Dz.U. Nr64,poz.593,z póznozm.),

2) ustawyz dnia5. czerwca1998r.o samorzadziepowiatowym(tj. Dz.U.z 2001,Nr142,

poz.1592,z póznozm.),

3) ustawyz dnia27. sierpnia1997r. o rehabilitacjizawodoweji spolecznejorazzatrudnianiuosób

niepelnosprawnych(Dz.U.Nr 123,poz.176,z póznozm.),

4) ustawy z dnia 13. czerwca 2003 r. o udzielaniucudzoziemcomochrony na terytorium

RzeczypospolitejPolskiej(Dz.U. Nr128,poz.1176,z póznozm.), .
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9) pomocuchodzcomw zakresieindywidualnegoprogramuintegracjioraz oplacanieza te osoby

skladekna ubezpieczeniezdrowotneokreslonychw przepisacho powszechnymubezpieczeniuw

NarodowymFunduszuZdrowia,

10) pomoc osobom majacymtrudnosciw przystosowaniusie do zycia po zwolnieniuz zakladu

karnego,

11) prowadzeniei rozwój infrastrukturydomówpomocyspolecznejo zasieguponadgminnymoraz

umieszczaniew nichskierowanychosób,

12) prowadzeniemieszkanchronionychdla osóbz terenuwiecejniz jednejgminyoraz powiatowych

osrodkówwsparcia,w tymdomówdla matekz maloletnimidziecmii kobietw ciazy,z wylaczeniem

srodowiskowychdomów samopomocyi innych osrodkówwsparcia dla osób z zaburzeniami

psychicznymi,

13) prowadzeniei rozwójinfrastrukturyosrodkówwsparciadlaosóbz zaburzeniamipsychicznymi,

14) prowadzenieosrodkówinterwencjikryzysowej,

15) udzielanieinformacjio prawachi uprawnieniach,

16) szkoleniei doskonaleniezawodowekadrpomocyspolecznejz terenupowiatu,

17) doradztwo metodycznedla kierownikówi pracownikówjednostek organizacyjnychpomocy

spolecznejz terenupowiatu,

18) podejmowanieinnychdzialanwynikajacychz rozeznanychpotrzeb,w tym tworzeniei realizacja

programówoslonowych,

19) sporzadzaniesprawozdawczoscioraz przekazywaniejej wlasciwemuwojewodzie,równiezw

wersjielektronicznej,z zastosowaniemsystemuinformatycznego,

20) sporzadzaniebilansupotrzebpowiatuw zakresiepomocyspolecznej,

21) realizacjazadan wynikajacychz rzadowychprogramówpomocyspolecznej,majacychna celu

ochronepoziomuzyciaosób,rodzini grupspolecznychorazrozwójspecjalistycznegowsparcia,

22) obslugafinansowo-ksiegowapublicznychplacówekrodzinnych,

23) podejmowaniedzialanzmierzajacychdoograniczaniaskutkówniepelnosprawnosci,

24) realizacja zadan dotyczacychudzielaniapomocy finansowejosobom niepelnosprawnymze

srodkówPanstwowegoFunduszuRehabilitacjiOsóbNiepelnosprawnychw zakresierehabilitacji

zawodoweji spolecznej,

25) realizacjazobowiazanwynikajacychz zawartychumówz PFRON,

26) opracowywanieprojekturocznegoplanugospodarowaniasrodkamiPFRON,

27) sporzadzanie okresowej sprawozdawczosciz realizacji zadan oraz przygotowywanie

zapotrzebowanianasrodkiPFRON.
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28) wspólpracaz organizacjamipozarzadowymii fundacjamidzialajacymina rzecz osób

niepelnosprawnychwzakresierehabilitacjispolecznej,

29) realizacjainnychzadanprzewidzianychwodrebnychprzepisach.

RozdzialII

StrukturaorganizacyjnaPowiatowegoCentrumPomocyRodzinie

§4

1. CentrumkierujeDyrektoriZastepcaDyrektora,

2. PodczasnieobecnosciDyrektorai Zastepcy,CentrumkierujeGlównyKsiegowy

3. WskladCentrumwchodzanastepujacekomórkiorganizacyjne:

1) dzialds.finansowo-ksiegowych,

2) dzialds.rodzinzastepczychi pomocysrodowiskowej,

3) dzialds.pomocyinstytucjonalnej,

4) dzialds.osóbniepelnosprawnych,

5) zespólds.poradnictwaspecjalistycznegoi promocji

6) sekretariat,

7) radcaprawny,

8) kierowca.

4. Pracedzialów:ds. rodzinzastepczychi pomocysrodowiskoweji ds. osóbniepelnosprawnych

koordynujakierownicy.

§5

1. Zakresyzadanwspólnedlawszystkichdzialówi stanowiskpracy:

1) inicjowaniei podejmowanieprzedsiewziecorganizacyjnychw celuzapewnieniawlasciweji

terminowejrealizacjinalozonychzadan,

2) wykonywaniezadanz zakresupomocyspolecznejnalozonychna powiatobowiazujacymi

przepisami,

3) wykonywaniezarzadzenipolecenDyrektoraPowiatowegoCentrumPomocyRodzinie,

4) przygotowywanieniezbednychmaterialówi wykonywanieczynnoscizwiazanychze

wspóldzialaniemz organamiadministracjipublicznejoraz jednostkamiorganizacyjnymi

realizujacymizadaniaz zakresupomocyspolecznej,
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5) przygotowywanieprojektówuchwalRady i ZarzaduPowiatuz zakresufunkcjonowania

Centrumi realizowanychprzezniedzialan,

6) wspóldzialanieze szkolamiwyzszymii innymi placówkamiksztalcacymipracowników

socjalnych,

7) wspóldzialaniez innymijednostkamipublicznymi,organizacjamipozarzadowymii zwiazkami

wyznaniowymi,

8) opracowywaniewymaganychobowiazujacymiprzepisamisprawozdanstatystycznych,

9) wykonywanieinnychzadanzgodniez kompetencjamiStarosty,ZarzaduPowiatui Dyrektora
Centrum.

§6

1. Dozadandzialuds. finansowo-ksiegowychnalezy,przygotowywanieplanówfinansowych,obsluga

finansowo-ksiegowaCentrumorazpublicznychplacówekrodzinnycha w szczególnosci:

1) koordynacjapracw zakresieopracowywaniaplanufinansowego,

2) sporzadzaniewymaganychsprawozdanz wykonaniaplanufinansowego,

3) obslugafinansowo-ksiegowaorazkontrolowaniedecyzjipowodujacychskutkifinansowe,

4) gospodarowanierzeczowymiskladnikamimajatkowymiorazwspólpracai wspóldzialaniew tym

zakresiez pozostalymidzialamiPowiatowegoCentrumPomocyRodzinie.

2. DozadanGlównegoKsiegowegonalezy:

1) prowadzenierachunkowoscizgodniez obowiazujacymiw tymwzgledzieprzepisami,

2) prowadzeniegospodarkifinansowejjednostkizgodnie z obowiazujacymiw tym wzgledzie

zasadami,

3) zapewnienieprawidlowosciumówzawieranychprzezjednostkepodwzgledemfinansowym,

4) przestrzeganiezasadrozliczenpienieznychi ochronawartoscipienieznych,

5) kontrolaterminowegosciaganianaleznoscii splatyzobowiazanoraz dochodzenierozliczen

spornych,

6) przygotowywanieprojektówplanówfinansowych,

7) analizawykorzystaniasrodkówfinansowychprzydzielonychz budzetu,

8) opracowywanieprojektówprzepisówwewnetrznychwydawanychprzezDyrektora,dotyczacych

prowadzenia rachunkowosci (w szczególnosci instrukcji obiegu dokumentów), zasad

prowadzeniai rozliczaniainwentaryzacji,zakladowegoplanu kont oraz nadzorowanieich

przestrzegania,

9) kontrolalegalnoscidokumentówdotyczacychwykonaniaplanufinansowego,
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10) opracowywaniesprawozdanfinansowychi ichanaliza.

3. Dzialds. finansowo-ksiegowychprzyznakowaniusprawuzywasymbolu:"KS"

§7

1. Dozadandzialuds. rodzinzastepczychi pomocysrodowiskowejnalezy:

1) organizowanieopieki w rodzinachzastepczychoraz udzielanie pomocy pienieznejna

czesciowepokryciekosztówutrzymaniaumieszczonychw nichdziecioraz:

a) okresowewizytowanierodzinzastepczychi przeprowadzaniewywiadówsrodowiskowych

celemdokonaniaocenysytuacjiopiekunczo-wychowawczejdzieci,

b) ustalanie wysokosci zobowiazan i windykacja naleznosci rodziców biologicznych

zobowiazanychdo ponoszeniaodplatnosciz tytulu przebywaniaich dzieciw rodzinach

zastepczych,

2) pomocw integracjize srodowiskiem,przyznawaniepomocypienieznejna usamodzielnieniei

pomocyna zagospodarowaniew formierzeczowejoraz pokrywaniewydatkówzwiazanychz

kontynuowaniemnaukiosobomopuszczajacymrodzinyzastepcze,

3) przygotowywanieporozumienzawieranychmiedzypowiatamiw sprawieumieszczaniadzieciw

rodzinachzastepczychorazponoszeniawydatkównaichutrzymanie,

4) zapewnianie,przy wspólpracyz sadami,ZespolemWsparciaRodzinyZastepczej,opieki i

wychowaniadzieciomcalkowicielubczesciowopozbawionymopiekirodziców,

5) prowadzeniespecjalistycznegoporadnictwa,w tym rodzinnego,dla rodzin biologicznychi

zastepczych,

6) wspólpracaz sadami, placówkamioswiatowymi,powiatowymicentrami pomocy rodzinie,

osrodkami pomocy spolecznej. osrodkami adopcyjno-opiekunczymi,organizacjami

pozarzadowymii innymiinstytucjamirealizacjipowierzonychzadan,

7) przygotowywaniesprawozdanz dzialalnoscidzialu.

2. Dzialds. rodzinzastepczychi pomocysrodowiskowejprzyznakowaniusprawuzywasymbolu:"DS"

§8

1. Dozadandzialuds. pomocyinstytucjonalnejnalezy:

1) przygotowywaniedecyzjii wydawanieskierowando placówekopiekunczo-wychowawczych,

2) kierowaniepelnoletnichdo srodowiskowychdomów samopomocyi ofiar przemocydo

osrodkówinterwencjikryzysowejorazustalanieodplatnosci,



3) wydawaniedecyzji o umieszczeniuw DomuPomocySpolecznejw Lisówkachi ustalanie

odplatnosci,

4) ustalanie wysokosci odplatnosci i windykacjanaleznosciod rodziców biologicznych,

opiekunówprawnychi kuratorówza pobytdzieciw placówkachopiekunczo-wychowawczych

orazustalanieodplatnosciza pobytw placówcepelnoletnichwychowanków,

5) realizowanie dzialan dotyczacych usamodzielnianiasie pelnoletnich wychowanków

opuszczajacych placówki opiekunczo-wychowawczepoprzez przyznawanie pomocy

pienieznejna usamodzielnienie,na kontynuowanienauki, pomocyna zagospodarowanie,

kierowaniedo mieszkanchronionych,

6) przygotowywanieporozumienzawieranychmiedzypowiatamiw sprawieumieszczaniadzieci

w placówkachopiekunczo-wychowawczychorazponoszeniawydatkównaichutrzymanie,

przygotowywanieprojektuuchwal,

przygotowywaniesprawozdanw zakresiedzialalnoscidzialu,

wspólpracaz powiatowymicentramipomocyrodzinieosrodkamipomocyspolecznej,sadamii

innymiinstytucjamiw zakresierealizacjipowierzonychzadan.

2. Dzialds. pomocyinstytucjonalnejprzyznakowaniusprawuzywasymbolu:"Dl"

7)

8)

9)

§9

1. Dozadandzialuds.osóbniepelnosprawnychnalezy:

1) Przyjmowaniewnioskówz zakresurehabilitacjispoleczneji zawodowejorazprzygotowanie

wszelkiejdokumentacjiumozliwiajacejdofinansowanie:

a) uczestnictwaosóbniepelnosprawnychi ichopiekunóww turnusachrehabilitacyjnych,

b) sportu,kultury,rekreacjii turystykiosóbniepelnosprawnych,

c) zaopatrzeniaw sprzetrehabilitacyjny,przedmiotyortopedycznei srodkipomocnicze,

przyznawaneosobomniepelnosprawnymnapodstawieodrebnychprzepisów,

d) likwidacjibarier architektonicznych,w komunikowaniusie i technicznych,w zwiazkuz

indywidualnymipotrzebamiosóbniepelnosprawnych,

rehabilitacjidziecii mlodziezyw zakresiew/wzadan,

kosztówtworzeniai dzialalnosciwarsztatówterapiizajeciowej,

zwrotukosztówprzystosowaniastanowiskpracy,adaptacjipomieszczeni urzadzendo

potrzebosóbniepelnosprawnychorazkosztówzatrudnieniapracownikapomagajacego

pracownikowiniepelnosprawnemu,

e)

D

g)



h) udzielaniapozyczekdlaosóbniepelnosprawnychna rozpoczeciedzialalnosci

gospodarczejlubrolniczej,

2) sporzadzaniesprawozdanrzeczowo- finansowychdla PanstwowegoFunduszuRehabilitacji

OsóbNiepelnosprawnych,

3) obslugazleconychfunduszyz zakresurehabilitacjizawodoweji spolecznej.

2. Dzialds.osóbniepelnosprawnychprzyznakowaniusprawuzywasymbolu:"RS"

§10

1. Dozadanradcyprawnegonalezy:

1) opracowywaniezarzadzenDyrektora,

2) wydawanieopiniiprawnych,

3) opracowywaniewzorówdecyzjiadministracyjnychi zawieranychumów,

4) przygotowywanieporozumienw sprawieumieszczaniadzieciw placówkachopiekunczo-

wychowawczychiw rodzinachzastepczych,

5) poradnictwodlarodzinbiologicznychi zastepczychz terenupowiatupoznanskiego,

6) doradztwometodycznedla pracownikówosrodkówpomocyspolecznejz terenupowiatu

poznanskiego,

7) prowadzeniezastepstwaprocesowego,

8) poradnictwoprawnedlamieszkancówpowiatupoznanskiego.

2. Radcaprawnyprzyznakowaniusprawuzywasymbolu:"RP"

§11

1. Dozadanzespoluds. poradnictwaspecjalistycznegoi promocjinalezy:

1) poszukiwaniezainteresowanychzapewnieniemopiekidzieciomjej pozbawionym,

2) szkoleniezainteresowanychopiekazastepczaoraz innychosób,którechcazdobyc/uzupelnic

posiadane wiadomosci na temat sprawowaniaopieki nad dzieckiem, ze szczególnym

uwzglednieniemdzieciz problemamirozwojowymi,

3) kwalifikowanieprzeszkolonychkandydatównarodzinyzastepcze,

4) konsultacjedlaopiekunówzastepczychi rodzicówbiologicznych,

5) wspomaganieopiekunówzastepczychw przezwyciezaniukryzysówrozwojowychdzieci,

6) pomoc usamodzielnianymwychowankomrodzin zastepczychi placówek w integracji ze

srodowiskiem,
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7) prowadzeniespecjalistycznegoporadnictwa,w tym rodzinnego,dla mieszkancówpowiatu

poznanskiego,a takzeinterwencjikryzysoweji terapiirodzinnej,

8) zapewnianieszkolenia i doskonaleniazawodowegooraz doradztwometodycznedla kadr

pomocyspolecznejz terenupowiatu,

9) opracowywaniepowiatowejstrategiirozwiazywaniaproblemówspolecznych,

10) pomoc uchodzcompoprzez przeprowadzaniewywiadówsrodowiskowych,opracowywanie

programówdzialan integracyjnychi adaptacyjnych,przyznawanieswiadczenpienieznychna

utrzymaniei pokryciewydatkówzwiazanychz naukajezykapolskiego,

11) przygotowywaniewnioskóww celupozyskiwaniasrodkówpozabudzetowych,ze szczególnym

uwzglednieniemfunduszy strukturalnych,koordynowanierealizacjiprojektów,w przypadku

pozyskaniasrodków,

12) koordynowaniepracZespoluWsparciaRodzinyZastepczej,

13) przygotowywaniesprawozdanz dzialalnoscidzialu,

14) realizacjainnych zadan zgodnie z kompetencjamiStarosty,Zarzadu Powiatu i Dyrektora

Centrum.

2. Zespólds. poradnictwaspecjalistycznegoi promocjiprzyznakowaniusprawuzywasymbolu:

"ZPSP"

§12

W CentrumdzialaZespólWsparciaRodzinyZastepczejw skladktóregowchodzamerytoryczni

pracownicyCentrum.DopracyZespoluzapraszanisaw charakterzeopiniodawczo-doradczym

kuratorzy,pedagodzy,kierownicyosrodkówpomocyspolecznej.

RozdzialIII

KierowanieCentrum

§13

1. PracaCentrumkierujeDyrektoriZastepcaDyrektora.

2. DoobowiazkówDyrektoranalezy:

1) organizowaniefunkcjonowaniaCentrum,

2) nawiazywaniei rozwiazywaniestosunkówpracy z pracownikamiCentrumoraz ich

awansowanie,wynagradzaniei karanie,
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3) pelnienieobowiazkówprzelozonegodlawszystkichpracowników,

4) koordynowaniepracy Kierownikówdzialów: ds. osób niepelnosprawnych,finansowo

ksiegowychi radcyprawnego,

5) wydawanie,decyzjiadministracyjnychw indywidualnychsprawach,z upowaznieniaStarosty,

6) wykonywaniekontroliwewnetrznejwCentrum,

7) skladanieRadziePowiatucoroczniesprawozdaniaz dzialalnosciCentrum,orazprzedstawienie

wykazupotrzebwzakresiepomocyspolecznej,

8) zapewnienieskutecznejkontrolirealizacjipowierzonychzadani przestrzeganiaprzepisów

prawa,

9) organizowaniewspólpracyz organizacjamipozarzadowymi,

10)przyjmowanieinteresantówwsprawieskargiwniosków.

3. DoobowiazkówZastepcyDyrektoranalezy:

1) wspóludzialworganizowaniufunkcjonowaniaCentrum,

2) koordynowaniepracyKierownikadzialuds.rodzinzastepczychi pomocysrodowiskowej,dzialu

ds. pomocyinstytucjonalnej,zespoluds. poradnictwaspecjalistycznegoi promocjioraz

sekretariatu,

3) nadzóri kontrolanaddzialalnosciaplacówekopiekunczo-wychowawczych

4) organizowaniewspólpracyz organizacjamipozarzadowymi,

5) sporzadzanieokresowychplanówpracyoraznadzorunadichrealizacja,

6) realizacjainnychzadanzleconychprzezDyrektora.

RozdzialIV

Trybprzyjmowania,rozpatrywaniai zalatwianiaskargi wniosków

§ 14

1. Dyrektorprzyjmujeinteresantóww sprawachskargi wnioskóww poniedzialkiw godz.14.00-

16.00,

2. W przypadkugdyw poniedzialekprzypadadzienwolnyod pracyDyrektorprzyjmujeinteresantóww

sprawachskargi wniosków,w nastepnymdniuroboczymw wyznaczonychgodzinach,

3. Informacjao dniachi godzinachprzyjecinteresantóww sprawachskargi wnioskówjest

umieszczonaw widocznymmiejscuw siedzibieCentrum.
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§15

Pracownikprzyjmujacyinteresantówwramachskargiwnioskówsporzadzaprotokólprzyjecia

zawierajacy:

1) dateprzyjecia,

2) imie,nazwiskoi adresskladajacego,

3) zwiezleokresleniesprawy,

4) imiei nazwiskoprzyjmujacego,

5) podpisskladajacego.

§16

Rejestrskargi wnioskówprowadziSekretariat.

w~'

11



Rys.SchematorganizacyjnyPowiatowegoCentrumPomocyRodziniew Poznaniu.


