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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OG�LNE 

1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. 
zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zasady działania Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., zwanego dalej „PCPR”, oraz zakresy spraw 
załatwianych przez poszczeg�lne kom�rki organizacyjne. 
 
2.Kom�rkami organizacyjnymi PCPR są Sekcje wymienione w rozdz. II Regulaminu. 
 
3.PCPR w Środzie Wlkp. działa na podstawie następujących akt�w prawnych:  
 
- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. 
nr 142 poz.1592 ze zmianami),  
- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz.593 ze zmianami), 
- Uchwały nr IV/12/98 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie: 
utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Środzie Wlkp.”,  

- Uchwały nr IV/23/99 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 stycznia 1999r. o utworzeniu 
jednostki budżetowej pod nazwą „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”, 
 
4.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
 
- powiecie – należy przez to rozumieć powiat średzki, 
- Radzie lub Zarządzie  - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Średzkiego lub Zarząd  

Powiatu Średzkiego, 
- Staroście- należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Średzkiego. 
 
5. PCPR jest jednostką budżetową powiatu . 

 
6. PCPR jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracownik�w.  

 
7.Siedziba PCPR mieści się w Środzie Wlkp. ul. Szkolna 2.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Rozdział II 
 

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA PCPR 
 

1.PCPR jest jednostką organizacyjną powiatu średzkiego powołaną do realizacji zadań 
powiatu z zakresu pomocy społecznej określonych przepisami prawa, a w szczeg�lności 
wynikających z następujących ustaw: 
 
1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.nr 64 poz.593 ze zmianami), 
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
os�b niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. nr 123, poz.776 ze zmianami),  
3) ustawy z dnia 19sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994r. 
nr 111, poz.535 ze zmianami), 
4)ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U.nr 180,poz.1493), 
5) ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr 179,poz.1485). 
 
 
2.Działania PCPR obejmują zadania : 

 
1) z zakresu administracji rządowej: 

-pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie  
za te osoby składek zdrowotnych, 

-prowadzenie i rozw�j ośrodka wsparcia –Środowiskowego Domu Samopomocy dla os�b       
z zaburzeniami psychicznymi, 

-orzecznictwo o niepełnosprawności, 
-realizacja zadań wynikających z rządowych program�w pomocy społecznej, 

 
 2) zadania własne powiatu , a w szczeg�lności : 

-opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problem�w społecznych, 
ze szczeg�lnym uwzględnieniem program�w pomocy społecznej, wspierania os�b  
niepełnosprawnych ,program�w osłonowych,  

-prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 
-zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym         
opieki rodzic�w, w tym organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, w plac�wkach 
opiekuńczo-wychowawczych, pokrywanie koszt�w utrzymania dzieci w rodzinach  
zastępczych i plac�wkach opiekuńczo-wychowawczych, 

-pomoc pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i plac�wek opiekuńczo-  
-wychowawczych, 

-pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem , kt�re  
otrzymały status uchodźcy, 

-pomoc w integracji ze środowiskiem osobom mającym trudności w przystosowaniu się 
do życia ,młodzieży opuszczającej plac�wki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny  
zastępcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska  
dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,  
młodzieżowe ośrodki wychowawcze,  

 
 
 



-pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu  
zakładu karnego, 

-prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej , 
-prowadzenie mieszkań chronionych, 
-udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 
-szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, 
-doradztwo metodyczne dla kierownik�w i pracownik�w jednostek organizacyjnych  

pomocy społecznej z terenu powiatu, 
- inne zadania wynikające z przepis�w prawa, 
3) zadania na rzecz os�b niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej  

i zawodowej. 
 

 
 
 

Rozdział III 
 

ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA PCPR  
 

1.Strukturę organizacyjną PCPR określa schemat organizacyjny, stanowiący  
załącznik do regulaminu.  
 
2.W strukturze organizacyjnej PCPR występują :  

 
A. Kierownictwo PCPR, w skład kt�rego wchodzą :  

-Dyrektor PCPR,  
-Kierownicy sekcji,  
-Gł�wny księgowy ,  
-Przewodniczący Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności,  

B. Sekcje, kt�re przy znakowaniu spraw używają symboli :  
1)Sekcja Metodyczna, Organizacji i Nadzoru : 

a) w sprawach z zakresu rehabilitacji społecznej 
i zawodowej „ON” 

b) w pozostałych sprawach „OM” 
2)Sekcja Finans�w                    „SF” 
3)Ośrodek wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy „ŚDS”                                                                                            
4)Powiatowy Zesp�ł do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności 
zwany dalej PZdsOoN, „ZOON”          

 
3.PCPR kieruje Dyrektor przy pomocy Kierownik�w sekcji , Gł�wnego 
księgowego i Przewodniczącego PZ ds.OoN , kt�rzy ponoszą odpowiedzialność przed 
Dyrektorem za realizację swoich zadań.  
 
4.Sekcjami kierują Kierownicy oraz Przewodniczący PZds.OoN. 

1)Kierownicy kierują sekcjami na zasadzie jednoosobowego kierownictwa  
zapewniając właściwe ich funkcjonowanie, w tym prawidłową organizację  
pracy.  

2)Kierownicy sekcji zapewniają zgodne z prawem wykonywanie zadań.  



5.PCPR działa w oparciu o zasady:  
- praworządności,  
- służebności wobec społeczności lokalnej,  
- racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi,  
- jednoosobowego kierownictwa,  
- planowania pracy,  
- kontroli wewnętrznej,  
- podziału zadań między kierownictwo i poszczeg�lne sekcje,  
- wzajemnej wsp�łpracy.  

 

 
Rozdział IV 

 
ZAKRESY ZADAŃ DYREKTORA PCPR , KIEROWNIK�W SEKCJI, 
PRZEWODNICZĄCEGO PZds.OoN I GŁ�WNEGO KSIĘGOWEGO 

 
DO ZADAŃ DYREKTORA PCPR NALEŻY: 

1. Dyrektor PCPR odpowiada za funkcjonowanie PCPR, a w szczeg�lności za : 
-wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,  
-realizację budżetu PCPR,  
-gospodarowanie powierzonym mieniem,  
-zatrudnianie i zwalnianie pracownik�w PCPR.  

2. Kierowanie bieżącymi sprawami PCPR i reprezentowanie PCPR na zewnątrz.  
3. Opracowywanie i koordynacja realizacji powiatowej strategii rozwiązywania 

problem�w społecznych ze szczeg�lnym uwzględnieniem program�w pomocy 
społecznej , program�w działań na rzecz os�b niepełnosprawnych. 

4. Organizowanie pracy PCPR. 
5. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracownik�w 

PCPR.  
6. Wytaczanie na rzecz obywateli pow�dztwa o roszczenia alimentacyjne.  
7. Wsp�łpraca z kierownikami ośrodk�w pomocy społecznej i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej.  
8. Zapewnienie warunk�w przestrzegania prawa przez pracownik�w PCPR.  
9. Czuwanie nad przebiegiem i terminowością wykonywanych zadań PCPR. 
10. Wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych w indywidualnych 

sprawach z zakresu administracji publicznej.  
11. Kierowanie sekcją metodyczną, organizacji i nadzoru przy pomocy pracownik�w 

zajmujących samodzielne stanowiska pracy.  
12. Realizacja innych zadań określonych przepisami prawa, zleconych przez Starostę , 

Radę Powiatu i Zarząd Powiatu.  
13. W czasie nieobecności Dyrektora PCPR, jego zadania i kompetencje przejmuje  

wyznaczony przez Dyrektora pracownik w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. 

 

 



DO ZADAŃ GŁ�WNEGO KSIĘGOWEGO NALEŻY: 

1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązk�w w zakresie rachunkowości.  
2. Kierowanie pracą sekcji finans�w.  
3. Prowadzenie gospodarki finansowej PCPR.  
4. Opracowywanie projektu planu finansowego PCPR.  
5. Sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu.  
6. Nadz�r nad realizacją budżetu podległych jednostek organizacyjnych.  
7. Wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa oraz zadań na polecenie 

lub z upoważnienia Dyrektora PCPR.  

DO ZADAŃ KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NALEŻY: 

1. Wykonywanie zadań określonych przepisami prawa.  
2. Kierowanie pracą środowiskowego domu samopomocy.  
3. Opracowywanie projektu planu finansowego środowiskowego domu samopomocy.  
4. Sporządzanie analiz i sprawozdań z realizowanych zadań.  
5. Ustalenie regulaminu wewnętrznego środowiskowego domu samopomocy.  
6. Zapewnienie właściwego poziomu świadczonych usług.  
7. Prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem.  
8. Bieżąca wsp�łpraca z poszczeg�lnymi sekcjami PCPR, wsp�łpraca z ośrodkami 

pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzonej 
działalności.  

9. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Dyrektora PCPR.   

 

DO ZADAŃ PRZEWODNICZĄCEGO POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA   
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NALEŻY: 

1. Wykonywanie zadań określonych przepisami prawa w zakresie orzekania  
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.  

2. Organizowanie prawidłowej pracy PZds.OoN.  
3. Reprezentowanie PZds.OoN na zewnątrz. 
4. Sporządzanie projektu planu finansowego PZds.OoN oraz analiz i sprawozdań 

z realizowanych działań.  
5. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Dyrektora PCPR.  

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ V  

ZADANIA POSZCZEG�LNYCH SEKCJI   

Sekcja metodyczna, organizacji i nadzoru realizuje zadania: 
 

1. W zakresie organizacji i funkcjonowania PCPR:  
 

-zaopatrywanie PCPR w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały  
biurowe i kancelaryjne,  
-gromadzenie i udostępnianie akt�w prawnych,  
-zaopatrywanie sekcji w czasopisma i publikacje branżowe niezbędne do  
prawidłowego funkcjonowania,  

-prowadzenie archiwum zakładowego,  
-prowadzenie spraw z zakresu bhp i p. poż.,  
-utrzymywanie w porządku i czystości siedziby PCPR,  
-przeprowadzanie inwentaryzacji składnik�w majątkowych PCPR,  
-prowadzenie sekretariatu PCPR, 
-przyjmowanie i wysyłanie przesyłek listowych z poszczeg�lnych sekcji. 
  

2. W zakresie spraw kadrowych i szkoleniowych:  
 

-załatwianie spraw osobowych i płacowych pracownik�w PCPR,  
-prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych 
pracownik�w PCPR,  
-ewidencja czasu pracy pracownik�w,  
-załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracownik�w,  
-planowanie i koordynowanie szkoleń dla pracownik�w PCPR i kadry pomocy  
społecznej z terenu powiatu średzkiego,  

-nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy,  
-prowadzenie spraw dotyczących podr�ży służbowych, 
-załatwianie spraw socjalnych pracownik�w PCPR. 
 

3. Prowadzenie obsługi prawnej PCPR.  
 
4. W zakresie działalności kontrolnej i nadzoru:  

 
-planowanie i organizowanie kontroli poszczeg�lnych sekcji oraz  
jednostek podległych ,  

-informowanie Dyrektora PCPR o wynikach kontroli,  
-prowadzenie książki kontroli PCPR, 
-sprawowanie nadzoru nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej i plac�wki 
opiekuńczo-wychowawczej. 

 
5. W zakresie doradztwa metodycznego i specjalistycznego poradnictwa:  

-zapewnienie doradztwa metodycznego i specjalistycznego poradnictwa 
pracownikom socjalnym i ośrodkom pomocy społecznej z terenu powiatu 
średzkiego.  
 

 



 
6. W zakresie pomocy dziecku i rodzinie:  
 

1)prowadzenie interwencji kryzysowej ,w szczeg�lności : 
a)udzielanie specjalistycznej pomocy: 

- psychologicznej , 
- poradnictwa socjalnego , 
- prawnego, 

b)prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej  
na bazie obiektu zlokalizowanego w Środzie Wlkp. 
ul. Lipowa 12 , przy czym ośrodek pełni r�wnież funkcję  
ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,       

2)prowadzenie mieszkań chronionych, 
3)prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem opieki i wychowania   

dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzic�w , 
4)organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie 

im specjalistycznej pomocy oraz pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie  
koszt�w utrzymania umieszczonych dzieci,  

5)prowadzenie spraw związanych z usamodzielnianiem wychowank�w rodzin  
zastępczych, plac�wek opiekuńczo- wychowawczych, dom�w pomocy  
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom�w dla  
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk dla nieletnich,  
zakład�w poprawczych , specjalnych ośrodk�w szkolno wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodk�w wychowawczych, 

6)prowadzenie pracy socjalnej z rodziną naturalną dziecka umieszczonego 
w rodzinnej opiece zastępczej lub w plac�wce , 

7)organizowanie szkoleń dla kandydat�w do pełnienia funkcji rodziny    
zastępczej oraz kandydat�w do prowadzenia plac�wek rodzinnych,  

8)udzielanie pomocy w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym 
zakłady karne, plac�wki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne,  
zakłady dla nieletnich, rodziny zastępcze,  

9)organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa , 
10)prowadzenie poradnictwa dla dzieci i rodzic�w oraz terapii rodzinnej dla  

rodzic�w dzieci umieszczonych w plac�wkach opiekuńczo-wychowawczych, 
11)szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne os�b prowadzących 

rodziny zastępcze i plac�wki rodzinne oraz rodzic�w naturalnych dzieci  
objętych tymi formami opieki, 

12)udzielanie wsparcia rodzinom naturalnym w wypełnianiu ich funkcji   
opiekuńczo-wychowawczych w ramach poradnictwa rodzinnego i terapii  
rodzinnej.   

  
7. Prowadzenie spraw w zakresie pomocy uchodźcom. 

 
8. Wsp�łpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi 

w obszarze pomocy dziecku i rodzinie. 
 
9.Tworzenie i wdrażanie program�w pomocy dziecku i rodzinie.  

 
 
 



10.W zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej:  
 

1) opracowywanie i realizacja powiatowych program�w działań na rzecz os�b 
niepełnosprawnych w zakresie : 

 
-rehabilitacji społecznej, 

 
-przestrzegania praw os�b niepełnosprawnych, 

 
2) prowadzenie spraw w zakresie dofinansowania:   

-uczestnictwa os�b niepełnosprawnych ich opiekun�w w turnusach                                    
rehabilitacyjnych, 

-zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki     
pomocnicze, 

-likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,   
w związku z indywidualnymi potrzebami os�b niepełnosprawnych, 

-rehabilitacji dzieci i młodzieży, 

3) sportu, kultury, rekreacji i turystyki, 

4) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem koszt�w tworzenie i działania       
warsztatu terapii zajęciowej, 

5) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart parkingowych osobom  
niepełnosprawnym, 

6) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutk�w   
niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym 
funkcjonowanie w społeczeństwie,  

7) opracowywanie informacji i sprawozdań z prowadzonej działalności,  

8) prowadzenie spraw z zakresu rehabilitacji zawodowej i w tym zakresie   
wsp�łpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp., 

9) wsp�łpraca z organizacjami pozarządowymi , fundacjami i instytucjami  
działającymi na rzecz os�b niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej 
i zawodowej tych os�b. 

 
11.Opracowywanie projekt�w i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problem�w  

społecznych , z uwzględnieniem program�w pomocy społecznej. 
 
12.Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta, w ramach kt�rego udziela się w szczeg�lności  

informacji o prawach i uprawnieniach. 
 

 
 



OŚRODEK WSPARCIA - ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY REALIZUJE 
ZADANIA: 

1. Prowadzi rehabilitację społeczną, kt�rej celem nadrzędnym jest zapewnienie  
osobom z zaburzeniami psychicznymi możliwie pełnego uczestnictwa  
w życiu społecznym poprzez organizację:  

-pomocy mieszkaniowej jako specjalistycznej usługi opiekuńczej,  
-zajęć terapeutycznych w ramach pobytu dziennego,  
-działań w celu przygotowania os�b z zaburzeniami psychicznymi do  

podjęcia pracy oraz udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego  
zatrudnienia, 

-prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych określonych 
w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. 
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. 

 
2. Zapewnia niezbędną opiekę medyczną oraz psychiatryczną opiekę zdrowotną,  
kt�ra obejmuje szczeg�lności konsultacje i okresową ocenę stanu psychicznego  
oraz psychoterapię i terapię farmakologiczną. 
 
3. Prowadzi promocję zdrowia psychicznego.  
 
4. Zapewnia mieszkańcom i uczestnikom zajęć:  
 

-miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęt, bieliznę  
pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej,  
-wyżywienie w ramach obowiązujących norm,  
-zabiegi usprawniania leczniczego,  
-leki i środki opatrunkowe na zlecenie lekarza,  
-uczestnictwo w terapii zajęciowej w ramach prowadzonych pracowni,  
ze szczeg�lnym uwzględnieniem zajęć rozwijających umiejętności  
samodzielnego życia,  
-uczestnictwo w dobrowolnych pracach na rzecz domu,  
-dostęp do zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.   
  

5.  Zasady odpłatności za świadczone usługi określa ustawa z dnia 12 marca 2004r . 
o pomocy społecznej oraz uchwała Rady Powiatu Średzkiego. 

 
6. Zasady przyjmowania do Środowiskowego Domu Samopomocy:  

-decyzję o przyznaniu określonych usług podejmuje Dyrektor PCPR na  
podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez  
ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu zamieszkania osoby  
ubiegającej się o przyjęcie do ŚDS lub pracownika socjalnego ŚDS oraz  
pozytywnej opinii zespołu terapeutycznego ŚDS,  
-do ŚDS nie mogą być przyjęte osoby, kt�re:  

1)ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki pielęgniarskiej,  
2)zagrażają własnemu zdrowiu i życiu innych os�b,  
3)są niezdolne do samodzielnego zaspokajania podstawowych 

potrzeb życiowych.  
7. Szczeg�łowe zasady funkcjonowania ŚDS reguluje regulamin wewnętrzny      

opracowany przez Kierownika Sekcji ŚDS. 



SEKCJA FINANS�W REALIZUJE ZADANIA : 

1. Prowadzi sprawy związane z obsługą finansowo-księgową PCPR.   
2. Opracowuje plany finansowe PCPR.  
3. Zapewnia prawidłową gospodarkę finansową PCPR. 
4. Sprawuje nadz�r nad realizacją budżetu . 
5. Prowadzi sprawy związane z dofinansowaniem działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej. 
6. Opracowuje sprawozdania z realizacji zadań oraz sprawozdania 

statystyczne. 

POWIATOWY ZESP�Ł DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
REALIZUJE ZADANIA: 

1. Prowadzi postępowanie i wydaje orzeczenia o:  
-niepełnosprawności os�b, kt�re nie ukończyły 16 roku życia,  
-stopniu niepełnosprawności os�b, kt�re ukończyły 16 rok życia,  
-wskazaniach do ulg i uprawnień os�b posiadających orzeczenia  
o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.  

 
2. Załatwia sprawy związane z wydawaniem legitymacji dokumentującej 

niepełnosprawność.  
 

3. Opracowuje projekt finansowy, informacje, sprawozdania i analizy  
z realizacji zadań.  

ROZDZIAŁ VI 

PODSTAWOWE ZASADY PLANOWANIA PRACY  

1. Planowanie pracy w PCPR powinno uwzględniać:  
-zadania wynikające z akt�w normatywnych oraz uchwał organ�w powiatu,  
-własne zamierzenia.  
 

2. W PCPR sporządza się:  
-roczne programy działania PCPR,  
-roczne programy działania sekcji. 

 
3. Programy działania sekcji obejmują między innymi:  

-zadania własne sekcji wynikające z zakresu jego działania,  
-zadania z zakresu nadzoru, kontroli i instruktażu,  
-doskonalenie pracy własnej PCPR, w tym szkolenia,  
-szkolenie kadry socjalnej powiatu.  
 

4. W programach działania nie zamieszcza się zadań, kt�re zgodnie z zakresem 
czynności są wykonywane bieżąco, względnie mają charakter powtarzalny.  

 
5. Program działania PCPR sporządza się na podstawie przekazywanych Dyrektorowi 

PCPR w terminie do 30 listopada każdego roku propozycji sekcji .  



6. Program działania PCPR zatwierdza Dyrektor PCPR.  
7. Za terminową i pełną realizację zadań wynikających z programu działania PCPR 

i program�w działania sekcji odpowiedzialni są kierownicy sekcji.  
 
8. Roczny program PCPR aktualizowany jest stosownie do modyfikacji zakresu zadań 

PCPR wynikających ze zmian stanu prawnego i innych przyczyn.  
 
9. Aktualizacji rocznego planu działania PCPR dokonuje Dyrektor w formie aneksu.  

 
10. Aktualizacji program�w działania sekcji dokonują ich kierownicy w formie aneksu.  

 
11. Kierownicy sekcji sporządzają syntetyczną informację o realizacji programu działania 

do 31 stycznia roku następnego.  
 

12. W przypadku nie podjęcia lub niepełnego wykonania zadań uwzględnionych  
w programie należy w informacji om�wić szczeg�łowo przyczyny 
ich nie zrealizowania.  

 
13. Kierownicy sekcji obowiązani są kontrolować na bieżąco realizację program�w 

działania i rozliczyć podległych pracownik�w z wykonania zadań ujętych 
programami. 

ROZDZIAŁ VII 

Finanse i majątek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi gospodarkę finansową 
na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Powiatu.  

 
2. Budżet jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki w roku  

budżetowym.  
 

3. Majątek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stanowi własność powiatu  
i może być wykorzystywany tylko dla potrzeb związanych z działalnością PCPR. 

ROZDZIAŁ VIII 

Organizacja działalności kontrolnej 
  

1. Celem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości działania, doboru środk�w 
i wykonania zadań przez PCPR i jednostki podległe.  

2. Kontrola może być: 
-kompleksowa, 
-problemowa , 
-doraźna,   
-sprawdzająca . 

3. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli odpowiadają: 
-Dyrektor PCPR w odniesieniu do całokształtu działalności PCPR, 
-Gł�wny księgowy-w zakresie realizacji budżetu, 
-Kierownicy sekcji-w odniesieniu do podległych im sekcji. 



4. Kontrola w PCPR i jednostkach podległych realizowana jest zgodnie z ustalonym  
przez Dyrektora PCPR trybem i procedurą postępowania.  

ROZDZIAŁ IX 

ZASADY PODPISYWANIA PISM  

1. Dyrektor PCPR podpisuje:  
 

-zarządzenia i regulaminy wewnętrzne,  
-pisma związane z reprezentowaniem PCPR na zewnątrz,  
-pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie działalności bieżącej PCPR,  
-decyzje z zakresu administracji publicznej z upoważnienia Starosty,  
-pisma kierowane do samorząd�w gmin, powiat�w, wojew�dztw,  
-inne pisma, jeśli ich podpisywanie Dyrektor zastrzegł dla siebie.  
 

2. Kierownicy sekcji podpisują:  
 

-pisma związane z zakresem działania sekcji, nie zastrzeżone do podpisu  
Dyrektorowi PCPR,  

-pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej sekcji z zakresu zadań 
dla poszczeg�lnych stanowisk.  

 

ROZDZIAŁ X   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1. Organizację i porządek pracy PCPR określa Regulamin Pracy ustalony przez     
Dyrektora PCPR w drodze zarządzenia. 

 
2. Przekształcenie lub likwidacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie może  

nastąpić jedynie na podstawie uchwały Rady Powiatu Średzkiego. 
 

3. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie przewidzianym  
dla jego uchwalenia. 

 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i podlega ogłoszeniu na tablicy  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. oraz w Biuletynie    
Informacji Publicznej. 

 
 
 
 
 
 
 



SCHEMAT ORGANIZACYJNY PCPR 
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