
Uchwała Nr 711/251/2023 
Zarządu Powiatu Gorlickiego 

z dnia 8 lutego 2023 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gorlicach.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) Zarząd Powiatu Gorlickiego uchwala co następuje:

§1
Uchwala Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach 
w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gorlicach.

§3
Traci moc Uchwała Nr 24/8/19 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 16 stycznia 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gorlicach.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały nr 711/251/2023

Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 8.02.2023 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 

W GORLICACH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zwany dalej 
„Regulaminem" określa strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres działania 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach.

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Centrum - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Gorlicach,
2) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Gorlicki,
3) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Gorlickiego,
4) Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Gorlickiego,
5) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gorlicach,
6) Zastępcy Dyrektora - należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach,
7) Zespołach - należy przez to rozumieć Zespoły działające w strukturze Centrum oraz 

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
8) PFRON - należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.
§3

1. Centrum działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o:
1) ustawę o samorządzie powiatowym,
2) ustawę o pracownikach samorządowych,
3) ustawę o finansach publicznych,



4) ustawę o pomocy społecznej,
5) ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
6) ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych,
7) ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
8) uchwałę Nr IV/34/99 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gorlicach",

9) Statut Centrum oraz niniejszy Regulamin organizacyjny.
2. W swojej działalności Centrum kieruje się zasadami praworządności i służebności wobec 

mieszkańców Powiatu.

Rozdział II

Organizacja wewnętrzna Centrum

§4

1. W skład Centrum wchodzą następujące zespoły i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dyrektor,
2) Zastępca Dyrektora,
3) Zespół ds. finansowo - księgowych - GK,
4) Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej - PZ,
5) Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej - WR,
6) Zespół ds. rehabilitacji społecznej - RS,
7) Zespół ds. administracji i kadr - AK,
8) Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej - GOIK.

2. Centrum może zatrudniać pracowników w zakresie niezbędnym do realizacji programów 
celem zapewnienia prawidłowej ich obsługi pod względem merytorycznym oraz 
administracyjno - rozliczeniowym.

3. Dyrektor może dokonywać przesunięć zadań w zakresie przypisanym Zespołom.

Rozdział III

Zadania Dyrektora

§5

1. Dyrektor kieruje pracą Centrum oraz odpowiada za organizację i prawidłowe 
funkcjonowanie Centrum.

2. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Centrum.
3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) organizacja pracy Centrum zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
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2) reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
3) dobór kadry i określenie zakresu zadań wykonywanych przez pracowników Centrum,
4) zapewnienie gospodarnego i oszczędnego wydatkowania środków budżetowych 

pozostających w dyspozycji Centrum,
5) nadzór nad działalnością Centrum i realizacją zadań należących do jego właściwości,
6) zapewnienie wykonania zaleceń pokontrolnych,
7) umożliwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
8) wydawanie decyzji administracyjnych i zawieranie umów w indywidualnych sprawach 

z zakresu działania Centrum - z upoważnienia Starosty lub na mocy przepisów prawa,
9) składanie Radzie Powiatu corocznych sprawozdań z działalności Centrum oraz 

przedstawianie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej.
4. Dyrektor może regulować sprawy związane z wewnętrznym funkcjonowaniem oraz 

realizacją zadań Centrum w formie zarządzeń.

Zadania Zastępcy Dyrektora

§6

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:
1) zastępowanie Dyrektora w zakresie określonym w odrębnych upoważnieniach,
2) wydawanie decyzji i skierowań w indywidualnych sprawach administracyjnych oraz 

zawieranie umów cywilnoprawnych na podstawie stosownych upoważnień,
3) organizowanie, koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań 

Zespołu ds. rehabilitacji społecznej,
4) koordynowanie realizacji Programów finansowanych środkami PFRON z zakresu 

rehabilitacji społecznej,
5) prowadzenie spraw związanych z planowaniem, wykorzystaniem oraz 

sprawozdawczością z wydatkowania środków PFRON przysługujących Powiatowi 
wg algorytmu,

6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Powiatowej Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych,

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Rozdział IV

Zakresy działania Zespołów

§7

Zakres zadań wspólnych dla wszystkich pracowników Centrum obejmuje:
1) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia 

właściwej i terminowej realizacji zadań nałożonych przepisami prawa,
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2) udzielanie osobom zgłaszającym się do Centrum pełnej informacji o przysługujących 
im prawach i uprawnieniach, w szczególności świadczeniach oraz dostępnych 
formach wsparcia i pomocy,

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami w zakresie 
zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku pracy,

4) opracowywanie i aktualizacja materiałów zamieszczanych na stronie internetowej 
Centrum,

5) identyfikowanie ofert programowych pozwalających na pozyskanie środków 
zewnętrznych,

6) przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady 
Powiatu i posiedzenia Zarządu Powiatu,

7) ochrona oraz udostępnianie danych osobowych uprawnionym podmiotom przy 
współdziałaniu z Inspektorem ochrony danych,

8) współdziałanie z Głównym księgowym przy opracowywaniu projektu budżetu 
Powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Centrum i realizacji planu finansowego 
Centrum,

9) przestrzeganie postanowień zawartych w zarządzeniach obowiązujących w Centrum,
10) sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz wytycznymi w zakresie realizowanych zadań,
11) przygotowywanie dokumentacji do złożenia w składnicy akt,
12) przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przepisów BHP i p.poż,

§8

Do podstawowego zakresu działania Zespołu ds. finansowo - księgowych należy 
w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Centrum zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych 
oraz gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych,

2) prowadzenie obsługi finansowej zadań Powiatu finansowanych środkami PFRON, 
wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych i programów,

3) prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
4) prowadzenie obsługi kasowej,
5) prawidłowe i terminowe realizowanie rozliczeń finansowych,
6) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez 

Centrum,
7) opracowywanie materiałów do projektu budżetu Powiatu w zakresie zadań 

realizowanych przez Centrum,
8) nadzór nad realizacją planu finansowego Centrum poprzez jego bieżącą analizę oraz 

wnioskowanie o wprowadzenie zmian,
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9) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

10) organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji niezbędnej dla 
planowania działalności, podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych oraz 
należytej kontroli i oceny wykonywanych zadań,

11) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia 
rachunkowości, gospodarki finansowej, inwentaryzacji oraz organizowanie 
właściwego obiegu dowodów księgowych,

12) sporządzanie dokumentacji w zakresie wypłat wynagrodzeń, świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych i innych rozliczeń wynikających z umów o pracę, umów cywilno
prawnych zawartych z osobami fizycznymi, zgodnie z przepisami prawa,

13) sporządzanie informacji i rozliczeń pracowników oraz osób fizycznych z którymi 
zawarto umowy cywilno-prawne wymaganych do celów podatkowych i ubezpieczeń 
społecznych,

14) dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym, 
w tym sporządzanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji,

15) prowadzenie ewidencji rzeczowych składników aktywów będących w dyspozycji 
Centrum,

16) organizowanie i wykonywanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa i zasadami określonymi w przepisach wewnętrznych.

§9

Do podstawowego zakresu działania Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej należy 
w szczególności:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju 
pieczy zastępczej oraz innych programów pomocy dziecku i rodzinie,

2) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych 
domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

3) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 
rodziny zastępczej niezawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

4) prowadzenie procedur kwalifikowania osób kandydujących do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

5) sporządzanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzących rodzinny dom dziecka,

6) przygotowywanie rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na 
przyjęcie dziecka,

7) przygotowywanie i realizacja we współpracy z asystentem rodziny lub podmiotem 
organizującym pracę z rodziną i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym 
rodzinny dom dziecka, planów, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej,
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8) wspieranie psychologiczno - pedagogiczne, głównie poprzez prowadzenie 
poradnictwa rodzinnego i psychologicznego dla osób sprawujących rodzinną pieczę 
zastępczą oraz dzieci pozostających pod ich opieką,

9) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka 
szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji,

10) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą 
w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,

11) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka 
pomocy wolontariuszy,

12) 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,

13) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności ośrodkami pomocy 
społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, ośrodkami adopcyjnymi, 
instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami 
wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi,

14) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 
zastępczej,

15) dokonywanie okresowej oceny rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy 
dziecka,

16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

17) składanie do Sądu wniosków wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu 
postępowania o wydanie zarządzeń wobec dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 
zastępczej celem uregulowania sytuacji prawnej,

18) przygotowywanie projektów umów, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, w tym o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 
rodziny pomocowej, prowadzenie rodzinnego domu dziecka, m.in. w części 
dotyczącej sposobu i zakresu sprawowanej opieki nad powierzonymi dziećmi,

19) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 
zastępcze, rodzinne domy dziecka przez wspieranie procesu usamodzielnienia,

20) przedstawianie Staroście i Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy,
21) realizacja innych zadań z zakresu pieczy zastępczej należących do organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej wynikających z zapisu ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej.

§10

Do podstawowego zakresu działania Zespołu ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej należy 
w szczególności:
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1) prowadzenie postępowania administracyjnego oraz przygotowywanie decyzji 
w zakresie przyznawania:
a) świadczeń, dodatków i dofinansowań przysługujących rodzinom zastępczym, 

prowadzącym rodzinne domy dziecka, rodzinom pomocowym,
b) pomocy osobom usamodzielnianym, o których mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawie o pomocy społecznej,
2) 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, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- 
wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 
zapewniające całodobową opiekę i młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz 
udzielanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym placówki opiekuńczo- 
wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, a także 
przebywającym w mieszkaniu treningowym,

3) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem ustalenia uprawnień do 
świadczeń przyznanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
usamodzielnianym wychowankom,

4) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem mieszkania 
treningowego oraz wydawanie decyzji o skierowaniu i opłacie za pobyt,

5) współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
6) prowadzenie postępowania administracyjnego dot. odstępowania, ustalania, 

umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty opłat rodziców biologicznych za pobyt 
dzieci w pieczy zastępczej oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym 
zakresie,

7) prowadzenie postępowania zmierzającego do wszczęcia egzekucji administracyjnej,
8) prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie nienależnie pobranych 

świadczeń, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej oraz ustawie o pomocy społecznej,

9) przekazywanie do biura informacji gospodarczej, informacji o zaległościach z tytułu 
nieponoszenia przez rodziców biologicznych opłat za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej,

10) przygotowywanie projektów porozumień pomiędzy powiatami, dotyczących 
umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej i ponoszenia wydatków na ich utrzymanie 
oraz wykonywanie czynności związanych z realizacją wydatków i dochodów 
wynikających z zawartych porozumień,

11) prowadzenie spraw w zakresie współfinansowania przez gminę pobytu dzieci 
w pieczy zastępczej,

12) przygotowywanie projektów umów, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, w tym o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 
rodziny pomocowej, prowadzenie rodzinnego domu dziecka, w części dotyczącej 
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m.in. wysokości wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej/prowadzącym 
rodzinny dom dziecka oraz sposobu i zakresu finansowania ich działalności,

13) dochodzenie na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej świadczeń 
alimentacyjnych,

14) sporządzanie dyspozycji przelewu oraz dyspozycji wypłat dla osób uprawnionych do 
pomocy pieniężnych zgodnie z wydanymi decyzjami,

15) wydawanie decyzji o umieszczeniu w domach pomocy społecznej dla osób 
kierowanych do dps po 1 stycznia 2004r,

16) zmiana decyzji kierujących do domów pomocy społecznej oraz decyzji w sprawie 
ustalenia lub zwolnienia z opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej dla osób 
skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004r,

17) wydawanie decyzji kierujących do ośrodków wsparcia oraz decyzji ustalających 
odpłatność za korzystanie z usług w tych ośrodkach,

18) realizacja zadań Starosty w sprawowaniu nadzoru nad działalnością jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu,

19) realizacja zadań należących do właściwości Powiatu w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie,

20) koordynowanie działań związanych z opracowaniem i realizacją powiatowej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych oraz programów z zakresu pomocy 
społecznej,

21) udzielanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze 
środowiskiem,

22) organizowanie doradztwa metodycznego i szkoleń dla kadr pomocy społecznej,
23) planowanie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych przez 

samodzielne stanowiska.

§ 11

Do podstawowego zakresu działania Zespołu ds. rehabilitacji społecznej należy 
w szczególności:

1) planowanie potrzeb w zakresie gospodarowania środkami PFRON,
2) udzielanie ze środków PFRON dofinansowania do określonych uchwałą Rady Powiatu 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej t.j.:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych,
b) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
c) zaopatrzenia w 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) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
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f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
g) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

3) przygotowywanie projektów umów i porozumień, dotyczących realizacji zadań 
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wykonywanie 
czynności związanych z realizacją wydatków i dochodów wynikających z zawartych 
umów i porozumień,

4) kontrola zobowiązań wynikających z zawartych umów o dofinansowanie,
5) opracowywanie i przedstawianie informacji z wykorzystania środków PFRON 

wraz z wnioskiem o ich zapotrzebowanie,
6) opracowanie oraz realizacja programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw oraz uprawnień osób 
niepełnosprawnych,

7) realizacja programów finansowanych ze środków PFRON w ramach rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych,

8) kontrola działalności warsztatów terapii zajęciowej,
9) sporządzanie dyspozycji dokonania ze środków PFRON przelewów i wypłat 

w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i realizowanych programów.

§12

Do podstawowego zakresu działania Zespołu ds. administracji i kadr należy w szczególności:
1) prowadzenie sekretariatu, w tym obsługa poczty,
2) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników,
3) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
4) prowadzenie staży i praktyk zawodowych,
5) prowadzenie niezbędnych rejestrów dotyczących w szczególności skarg i wniosków, 

wystawianych upoważnień i pełnomocnictw, legitymacji służbowych, stosowanych 
pieczęci, umów,

6) prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją Centrum oraz dokumentacji 
związanej z nadzorem i kontrolami,

7) prowadzenie spraw związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem Centrum, w tym 
przygotowywanie projektów zarządzeń normujących organizację jednostki,

8) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości, konserwacjami 
i naprawami,

9) prowadzanie spraw związanych z zaopatrzeniem i gospodarowaniem materiałami, 
urządzeniami technicznymi, sprzętem biurowym, materiałami eksploatacyjnymi do 
drukarek i kserokopiarek, drukami, formularzami, sprzętem i programami 
komputerowymi,

10) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem komunikacji telefonicznej 
i monitoringu,

11) sporządzanie umów w zakresie należącym do właściwości Zespołu,
12) prowadzenie składnicy akt.
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§13

Do podstawowego zakresu działania Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy 
w szczególności:

1) udzielanie natychmiastowej, zindywidualizowanej, specjalistycznej oraz 
interdyscyplinarnej pomocy osobom i rodzinom, które znajdą się w sytuacji 
problemowej/kryzysowej,

2) udzielanie czasowego schronienia osobom i rodzinom w przypadku zagrożenia życia
i zdrowia wynikającego z sytuacji kryzysowej,

3) udzielanie wsparcia psychologicznego na rzecz osób i rodzin znajdujących się 
w sytuacji problemowej poprzez poradnictwo, wsparcie psychologiczne 
i psychoedukację,

4) prowadzenie terapii indywidualnej, małżeńskiej, rodzinnej,
5) udzielanie poradnictwa rodzinnego obejmującego problemy funkcjonowania rodziny,
6) udzielanie poradnictwa prawnego osobom znajdującym się w trudnej, kryzysowej 

sytuacji,
7) świadczenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do samodzielnego pełnienia odpowiednich 
ról społecznych,

8) organizowanie i prowadzenie grup edukacyjnych w tym warsztatów edukacyjnych 
w zakresie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych oraz zagadnień 
psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie,

9) organizowanie i prowadzenie grup wsparcia,
10) udzielanie całodobowego wsparcia interwencyjnego w formie telefonicznej,
11) podejmowanie działań pre - interwencyjnych, w tym opracowywanie i realizowanie 

programów profilaktycznych zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania 
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 
lub dotkniętych przemocą domową,

12) prowadzenie oddziaływań post - interwencyjnych względem osób korzystających 
zGOIK,

13) organizowanie systemu wsparcia dla osób i rodzin, które znalazły się w sytuacji 
kryzysowej,

14) współpraca z Sądem, Policją, służbą zdrowia, strażami, ośrodkami pomocy społecznej 
i innymi podmiotami, w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej.

§ 14

Szczegółowe zakresy zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników określają 
indywidualne zakresy obowiązków i odpowiedzialności ustalane przez Dyrektora Centrum.
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Rozdział V

Zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

§15

1. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się na zasadach określonych 
przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach skarg i wniosków strony przyjmuje Dyrektor Centrum, a w razie jego 
nieobecności Zastępca Dyrektora.

3. Informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków wywiesza się 
w widocznym miejscu w siedzibie Centrum.

4. Skargi i wnioski wnoszone na piśmie lub ustnie są ewidencjonowane w odrębnym 
rejestrze, prowadzonym przez Zespół ds. administracji i kadr z dodatkiem liter: S - skarga, 
W - wniosek.

5. Osoba przyjmująca w sprawach skarg i wniosków - gdy skarga ma charakter ustny - 
sporządza protokół przyjęcia zawierający:

1) datę przyjęcia,
2) nazwisko, imię i adres zamieszkania składającego skargę lub wniosek,
3) zwięzłe określenie sprawy,
4) podpis składającego skargę,
5) podpis przyjmującego skargę.

6. Dyrektor dokonuje kwalifikacji skarg i wniosków oraz przekazuje do wyjaśnienia 
właściwemu pracownikowi.

7. Dyrektor, a w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora, przekazują skargi i wnioski do 
właściwego organu lub podpisują odpowiedzi zgodnie z przepisami prawa.

Rozdział VI

Zakres wewnętrznych regulacji

§ 16

Dyrektor ustala w drodze zarządzeń wewnętrznych, między innymi:
1) regulamin pracy,
2) regulamin wynagradzania,
3) regulamin kontroli zarządczej,
4) sposób dokonywania okresowych ocen pracowników,
5) zasady i tryb przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu 

kończącego tę służbę,
6) regulamin działalności socjalnej w ramach ZFŚS.
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Rozdział VII

Obieg dokumentacji i znakowanie akt

§17

Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowanie 
z wszelką dokumentacją określa Instrukcja kancelaryjna Centrum.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe 

§ 18

1. Strukturę organizacyjną Centrum określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Etatyzację określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązujące oraz postanowienia regulaminów wewnętrznych wydanych 
na podstawie tych przepisów.

4. Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego przyjęcia.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gorlicach

Schemat organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

Maria GKjbana



Załącznik nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gorlicach

Etatyzacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

* w tym koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnieni na zasadach określonych 
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Lp. Stanowisko Obsada w etatach

1. Dyrektor 1

2. Zastępca Dyrektora 1

2. Zespół ds. finansowo - księgowych 2

3. Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej * 3,9

4. Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej 3,5

5. Zespół ds. rehabilitacji społecznej 3,6

6. Zespół ds. administracji i kadr 2

7. Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej 9

RAZEM 26

STAROSTA

Maria (łiibala


