
Zarządzenie Nr 4/2013
Kierownika OPiWR w Zdzieszowicach

z dnia 20 kwietnia 2013 r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny
w Zdzieszowicach przy ul. Chrobrego 18

  Na podstawie § 7 Statutu Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny nadanego Uchwałą Nr 
XLIII/271/05 Rady Miejskiej w  Zdzieszowicach  z dnia 13 grudnia 2005 r. 

 zarządzam co następuje :

§ 1
 Wprowadzam Regulamin Organizacyjny OPiWR w Zdzieszowicach w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
  Treść regulaminu organizacyjnego została przedstawiona pracownikom OPiWR.

§ 3
  Traci moc Zarządzenie Nr 9/2010 Kierownika OPiWR w Zdzieszowicach z dnia 17 września 2010 
r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Profilaktyki i Wspierania 
Rodziny w Zdzieszowicach przy ul. Chrobrego 18

§ 4
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjecia.

  



REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
OŚRODKA PROFILAKTYKI I WSPIERANIA RODZINY 

W ZDZIESZOWICACH

ROZDZIAŁ I
Postanowienia wstępne.

§ 1
  Regulamin organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach zwany 
dalej „regulaminem” określa organizację wewnętrzną OPiWR w Zdzieszowicach oraz zadania i 
tryb pracy  Ośrodka.

§ 2
  Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

1. OPiWR – należy przez to rozumieć Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w 
Zdzieszowicach.

2. Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika OPiWR.
3. Statucie – należy przez to rozumieć statut OPiWR.

ROZDZIAŁ II
Postanowienia ogólne.

§ 3
1. OPiWR w Zdzieszowicach jest samodzielną jednostką budżetową gminy Zdzieszowice.

2.  Siedziba OPiWR mieści się w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 18.

3.  Ośrodek realizuje zadania własne gminy z zakresu ustawy z dnia 12 października 1982 r.  o 

wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  i  inne  zadania  wynikające  z 

właściwych aktów prawnych.

4. Ośrodek działa na podstawie Uchwały Nr XLIII/270/05 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 

13 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/85/99 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z 

dnia  18  maja  1999  r.  w  sprawie  utworzenia  Miejsko  -  Gminnego  Ośrodka  Profilaktyki  i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowicach 

5. Ośrodek działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XLIII/271/05 Rady Miejskiej w 

    Zdzieszowicach  z dnia 13 grudnia 2005 r..

§ 4
  OPiWR prowadzi działalność :

1. wynikającą z ustawy z dnia 12 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2.   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
3.   ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
4.   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
5.   ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
6.   ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości



7. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
      8. związaną z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ustalonych w  
         Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy  
         Zdzieszowice, uchwalanym co roku przez Radę Miejską,
      9. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
     10. określoną statutem OPiWR

ROZDZIAŁIII
Struktura organizacyjna

§ 5
1. OPiWR funkcjonuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, 
podziału uprawnień i obowiązków.

2. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Obsługę księgową prowadzi Główny Księgowy w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny w 
Zdzieszowicach.

4. Ośrodek jest czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 18.30

5. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do 
regulaminu.

§ 6
  1. Całokształtem prac Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka odpowiedzialny za działalność OPiWR 
oraz podejmujący decyzje z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia 
Burmistrza w zakresie zadań własnych.
2. W razie uzasadnionej nieobecności Kierownika decyzje podpisuje upoważniony przez niego 
pracownik.

§ 7
  1. Kierownik kieruje pracami Ośrodka za pośrednictwem pracowników zatrudnionych na 
podstawie umów o pracę i innych umów cywilnoprawnych.

2. Do kompetencji Kierownika należy w szczególności : 

a/ reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz

b/wydawanie przepisów wewnętrznych w tym regulaminów, instrukcji, zarządzeń dotyczących 
działalności Ośrodka

c/ zawieranie, zmiany  i rozwiązywanie umów na podstawie kodeksu pracy oraz umów cywilno-
prawnych m. in. umów zleceń, o dzieło, o dostawę, usługi i roboty remontowo-budowlane, umów 
wykonania  itp. z zachowaniem przepisów PZP

d/ nadzór nad opracowaniem i realizacją planów finansowych i innych wynikających z potrzeb 
organizacyjnych Ośrodka

e/ nadzór na przygotowaniem i sporządzaniem okresowych sprawozdań z działalności Ośrodka

f/ nadzór nad prawidłowością prowadzenia rachunkowości, gospodarki finansowej oraz 
prawidłowością środków przydzielonych z budżetu

g/ nadzór nad prawidłowym, oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem powierzonym mieniem,



h/ rozwój ośrodka we wszystkich jego formach

i/ dbałość o wysoką jakość świadczonych usług

ROZDZIAŁ IV
Podział zadań i kompetencji pracowników OPiWR.

§ 8
1. Do wykonywania zadań Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny utworzono następujące 

stanowiska pracy :

*  Główny Księgowy, do obowiązków którego należy :
- Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z określonymi ustawą zasadami 
rachunkowości, polegające na sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i 
kontroli dokumentów

- Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem informacji i dokumentacji księgowej

- dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 
gospodarczych i finansowych

- zabezpieczenie wszystkich dokumentów księgowych

- zapewnienie prawidłowego wykonania budżetu, czuwanie nad zachowaniem 
równowagi budżetowej i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej

- współpraca z ZUS, US, Skarbnikiem Gminy

- prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej

- sporządzanie sprawozdań i przedkładanie ich Skarbnikowi Gminy

- prowadzenie i kontrolowanie wydawanych środków pieniężnych , obroty pieniężne na 
rachunkach bankowych i ponoszenie za nie odpowiedzialności

- opracowywanie z kierownikiem jednostki planów dochodów i wydatków, 
sprawozdań z wykonywania budżetu, sporządzanie sprawozdań z wykonania planu 
finansowego oraz analiz okresowych  wykorzystania środków i prognozowanych 
zmian w roku budżetowym, fachowe doradztwo, udzielanie instruktażu w zakresie 
planowania, szczególnie w przygotowaniu niezbędnych danych do sporządzania 
wniosku budżetowego do projektu planu finansowego

- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika 
dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont dla Ośrodka,z 
zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji

- realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika 

 * Starszy specjalista pracy z rodziną, do obowiązków którego należy :
 - udzielanie pomocy psychologicznej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 

               życiowej, sytuacjach kryzysowych

-  udzielanie porad psychologiczno – pedagogicznych dla rodziców w zakresie   

    trudności wychowawczych z dziećmi,

 - diagnozowanie sytuacji rodzinnej i udzielanie porad rodzinnych,  pomoc w zakresie  

     terapii rodzinnej i małżeńskiej,



       -  opracowywanie systemu pomocy rodzinie,

   - prowadzenie rejestru porad oraz dokumentacji związanej z udzielaną pomocą 

        indywidualną i grupową,

    - konsultacja i współpraca w zakresie omawianych przypadków pomocy z 

        innymi specjalistami zatrudnionymi w Ośrodku

    - udostępnianie informacji o prowadzonej pomocy na żądanie instytucji,  

       placówek – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

       Zdzieszowicach, sądu, prokuratury, policji, placówek lecznictwa odwykowego i

       innych w uzgodnieniu z Kierownikiem Ośrodka,

  -  współpraca z lokalnymi instytucjami pomocowymi w uzgodnieniu z

       Kierownikiem 

  - prowadzenie rejestru petentów zgodnie z zał. Nr. 2

 *  Specjalista pracy z rodziną

- prowadzenie rejestru petentów zgodnie z zał. Nr. 1

- udzielanie pomocy psychologicznej dla dzieci  i młodzieży z trudnościami, osób w sytuacji 

kryzysowej zgłaszających sie do OPiWR, 

-  nadzorowanie i organizowanie zajęć edukacyjno-socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin 

z  problemem  alkoholowym  w  OPiWR-opracowywanie  diagnozy  dziecka,  nadzór  nad 

realizacją programów socjoterapeutycznych na potrzeby świetlicy Ośrodka,

-  udzielanie  porad  psychologiczno-pedagogicznych  rodzicom  w  zakresie  trudności 

wychowawczych z dziećmi,

-  prowadzenie  rejestru  porad  oraz  dokumentacji  związanej  z  udzielaną  pomocą 

indywidualną i grupową,

- wspieranie działalności szkół i przedszkoli na terenie gminy Zdzieszowice poprzez pomoc 

psychologiczną dla dzieci,rodziców i nauczycieli,

-  informowanie  o  chorobie  alkoholowej,możliwościach  leczenia  osób  uzależnionych  i 

członków ich rodzin,

-  opracowywanie  medialnej  formy  działalności  Ośrodka  w  zakresie  bieżącej  informacji 

internetowej i innej we współpracy z Urzędem Miejskim w Zdzieszowicach.

-  konsultacja  i  współpraca  w  zakresie  omawianych  przypadków  pomocy  z  innymi 

specjalistami zatrudnionymi w OPiWR,

-  udostępnianie informacji o prowadzonej pomocy na żądanie instytucji,placówek Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowicach, sądu, prokuratury, 

policji, placówek lecznictwa odwykowego i innych w uzgodnieniu z Kierownikiem Ośrodka

-  współpraca z lokalnymi instytucjami pomocowymi w uzgodnieniu z Kierownikiem 



* Pomoc administracyjna

- prowadzenie obsługi petentów Ośrodka

- udzielanie informacji o zakresie działalności Ośrodka

- dbanie o ład i porządek podczas trwania indywidualnych konsultacji i spotkań grupowych

- pomoc w pracach biurowych i administracyjnych Ośrodka

-współpraca  z  Kierownikiem  i  innymi  pracownikami  OPiWR  w  zakresie  realizacji 

bieżących potrzeb

- Obsługa urządzeń biurowych, odbieranie telefonów, prowadzenie dokumentacji

2. Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk znajduje 
się w teczkach osobowych pracowników.

3. W OPiWR zatrudnione są osoby na podstawie umowy zlecenia: 

- Prawnik

- Pedagog/Logopeda

- Psychoterapeuta uzależnień

  4. Na świetlicy OPiWR prowadzone są zajęcia edukacyjno-socjoterapeutyczne przez osobę 
przygotowaną do prowadzenia w/w zajęć.

  5. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie bezpośrednio podlegają Kierownikowi Ośrodka.

ROZDZIAŁ V
Zasady obsługi interesantów w OPiWR

§ 9
1. Uprzejme, sprawne i kompetentne obsługiwanie interesantów w OPiWR jest naczelną 

zasadą pracy.

2. Wszelkie porady, konsultacje dostępne w OPiWR są bezpłatne.

3. Pracownicy powinni udzielać informacji niezbędnych do załatwienia danej sprawy, 
wyjaśniać wątpliwości, informować o możliwościach i innych rozwiązaniach danej sprawy.

4. Udzielanie porad i konsultacji w OPiWR jest objęte ochroną danych osobowych, jednak 
dane osobowe mogą zostać nie ujawniane na życzenie interesanta ( zachowanie zasady 
anonimowości osoby korzystającej z pomocy).

5. Wyjątek od zasady stosowanej w ust. 1 stanowi wyjaśnianie spraw dotyczących 
interesantów na żądanie uprawnionych instytucji i organizacji.

§ 10
  Wszelkie zapytania, skargi, wnioski dotyczące pracy OPiWR oraz pracowników przyjmuje 
Kierownik Ośrodka.



ROZDZIAŁ VI
Tryb pracy w OPiWR.

§ 11
1. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o prace lub umowy zlecenia obowiązany jest 

przestrzegać zasady podporządkowania służbowego wynikającego z organizacji OPiWR i 
podziału czynności.

2. Porządek i czas pracy w OPiWR, obowiązek pracodawcy i pracownika określa pisemna 
informacja o zakresie pracy.

3. Kierownik Ośrodka ustala zakres czynności wszystkich pracowników.

4. Każdy pracownik na polecenie Kierownika zobowiązany jest doraźnie wykonywać prace 
związane z działalnością Ośrodka nie wynikające z jego osobowego zakresu czynności.

ROZDZIAŁ VII
Współpraca z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami, organizacjami, 

osobami fizycznymi.

1. OPiWR w ramach realizacji zadań wynikających z obowiązujących ustaw oraz gminnego 
programu rozwiązywania problemów alkoholowych współpracuje z następującymi placówkami na 
terenie gminy: 

- MGOPS w Zdzieszowicach w zakresie realizacji zadań wynikających z zawartych porozumień, 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (prowadzenie świetlicy dla dzieci)

- placówki oświatowe w zakresie wsparcia i udzielania poradnictwa psychologicznego

- policja w zakresie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nietrzeźwości 
kierowców

- kuratorzy sądowi/ asystenci rodzinni w zakresie wsparcia i pomocy rodzinie

- GKRPA  w zakresie motywowania i udzielania pomocy psychologicznej osobom wezwanym 
współuzależnionym, lub nadmiernie pijącym w zmianie nastawienia i podjęcia leczenia

- zespół interdyscyplinarny w zakresie konsultacji i pomocy w przeciwdziałaniu patologiom 
społecznym

- grupa AA i Al.-Anon w zakresie współpracy oraz organizacji „Zlotów Radości” , - czyli spotkań 
dla osób utrzymujących trzeźwość oraz osób i rodzin współuzależnionych.

ROZDZIAŁ VIII
Zamawianie, przechowywanie, używanie pieczęci.

§ 12
   1. Wzór zamawianej pieczęci nagłówkowej jest zgodny ze wzorem określonym w statucie  

         OPiWR.

4. Za czynności związane z zamawianiem, przechowywaniem i używaniem pieczęci 
odpowiedzialny jest Kierownik OPiWR.



5. Do używania pieczęci nagłówkowej oraz imiennej jest uprawniony wyłącznie Kierownik 
OPiWR.

6. Pieczęcie są przechowywane  w miejscu niedostępnym dla osób postronnych.

ROZDZIAŁ IX
Zasady podpisywania pism i decyzji oraz rachunków.

§ 13
1. Otrzymywane pisma i decyzje oraz rachunki są przekazywane do Kierownika OPiWR, 

odpowiedzialnego za korespondencję służbową .

2. Do podpisywania pism, rachunków w drodze służbowej upoważniony jest Kierownik OPiWR 
lub inna osoba upoważniona przez Kierownika.

                                                                    ROZDZIAŁ X
Zasady działalności kontrolnej.

§ 14
1. Do zadań działalności kontrolnej wewnętrznej należą :

- sprawdzanie poziomu funkcjonowania OPiWR,

- przestrzegania zasad postępowania zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków 
oraz kultury obsługi interesantów

- sprawdzanie prowadzenia dokumentacji zgodnie z wymogami OPiWR

2. Do kontroli wewnętrznej OPiWR  upoważniony jest Kierownik , który ma prawo do żądania 
oświadczeń i przyjmowania wyjaśnień, stwierdzania nieprawidłowości, wydawania zaleceń w 
celu poprawy stwierdzonego stanu nieprawidłowości.

ROZDZIAŁ XI
Postanowienia końcowe.

§ 15
  W sprawach organizacyjnych OPiWR nie objętych niniejszym regulaminem Kierownik wydaje 
zarządzenie.

§ 16
  Zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej i mogą być dokonywane jedynie przez 
Kierownika OPiWR.

§ 17
Niniejszy regulamin wchodzi w życie  z dniem podpisania.

Zdzieszowice, dnia 20 kwietnia 2013 r. 



Załącznik Nr 1

Struktura OPiWR wraz z liczbą etatów
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