
Powiatowe 
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.-.juwa 10. 88-300 MogUno 

Regulamin organizacyjny 
Osrodka Interwencji Kryzysowej 

w Strzelnie 

§1. 

1, Organem Osrodkajest: 
a) Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

1. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie kieruje biez^c^ 
dzialalnosci^ placowki, sprawuje nadzor merytoryczny nad podleglymi pracownikami, 
dysponuj^c srodkami finansowymi ponosi odpowiedzialnosc za ich prawidiowe 
Avykorzystanie. 

2. Kierownik reprezentuje Osrodek na zewn^trz, organizuje wspoldzialanie z instytucjami, 
dokonuje analizy i oceny pracy Osrodka. 

W Osrodku zatrudnieni s :̂ 

— pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami, m.in. pedagodzy, socjoiog, prawnik, psycholog 
oraz inni specjalisci z dziedzin pokrewnych zagadnieniom interwencji kryzysowej 

— zatrudnienie w OIK odbywac si^ moze na zasadzie umowy o prac?, zlecenie b^dz o dzieio 
oraz na zasadzie swiadczenia wolontariatu. 

Do zadan pracownikow Osrodka nalezy: 

1. Analiza dokumentacji prowadzonych spraw. 
2. Opracowanie opinii i informacji w prowadzonych sprawach. 
3. Kwalifikowanie osob pokrzywdzonych do Osrodka (cz^sci hostelowej w pokoju socjalnym) 

w porozumieniu z Kierownikiem. 
4. Analiza biez^cych problemow b^d^cych przedmiotem dzialan Osrodka. 
5. Pracownik OIK w trakcie wykonywania obowiazkow sJuzbowych oraz wystapien i szkolen 

wewn^trznych zobowiqzany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora 
osobistego wydanego przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Mogilnie. 

6. Nalezy wprowadzic w cz^sci dotycz^cej teczek dodatkowe (kolejne) oznaczenie symbolu 
dla teczek osobowych pracownikow OIK w Strzelnie. 

7. Dyzur w OIK - u rozpoczyna si? o godzinie wyznaczonej przez Kierownika w grafiku 
dyzurow i trwa do tej samej godziny dnia nast^pnego. W tym czasie pracownik pelni dyzur 
w biurze OIK w godzinach, w ktorych wymiar wyznacza Kierownik. W przypadku nie 
zaistnienia koniecznosci pelnienia dyzuru przy cz^sci hostelowej pracownik pozostaje w 
dyspozycji kierownika w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy dysponuj^c telefonem 
komorkowym OIK. 

§3. 

§4. 



§5. 

1. Osrodek czynny jest przez caly rok kalendarzowy. 
- Czas pracy Osrodka ustala Kierownik uwzgl^dniaj^c godziny otwarcia dogodne dla osob 

korzystaj^cych z uslug Osrodka 
- Rozklad miesi^cznego i tygodniowego czasu pracy ustala Kierownik Osrodka. 

§6. 

1. Osrodek prowadzi nast^puj^c^ dokumentacj?: 
- Rejestr osob/ rodzin zglaszaj^cych si? do Osrodka, 
- Rejestr konsultacji stacjonamych (raporty) 
- Rejestr szkolen pracownikow Osrodka, 
- Ksi?ga protokolow z posiedzen Kierownika z pracownikami, 
- Teczki akt osobowych pracownikow Osrodka, 
- Iiine szczegolowe. 

§7. 

1. Stosowana dokumentacja przez pracownikow OIK - szczegolowy opis: 
1. Teczka raportow dziennych — oznaczenie: OIK/nr raportu/rok 
- W teczce umieszcza si? wypelnione druki raportow dziennych. 
- Raport dzienny wypelniany jest bez wzgi?du na przebieg dyzuru, ilosc i rodzaj 

podejmowanych dzialan. 
- Raport dzienny stanowi potwierdzenie odbycia dyzuru przez pracownika. 
- W raporcie dziennym nalezy umiescic wpis o fakcie przyj?cia mienia OIK (w 

uzasadnionych przypadkach nalezy odnotowac stosowne uwagi). 
- Wpisow w cz?sci opisowej dokonujemy chronologicznie stosuj^c jako wyznacznik godziny 

podejmowanych dziaiah. 
- Fakt wpi?cia raportu do teczki nalezy odnotowac w spisie spraw. 
- Raport podpisuJ4 wszystkie osoby podejmujace prac? na dyzurze (stanowi on jednoczesnie 

potwierdzenie obecnosci pracownika na dyzurze). 
2. Akta osob zakwaterowanych w cz?sci hostelowej OIK — oznaczenie: OIK Ill/numer teczki/ 
numer akt w teczce/rok. 
- Zalozenie teczki nalezy odnotowac w spisie akt osob zakwaterowanych nadajac kolejny 
numer 
- Wpi?cie akt do teczki osobowej nalezy odnotowac w spisie spraw danej teczki. 
- W celu umieszczenia osoby w cz?sci hostelowej OIK przyjmuj^cy wypelnia nast^puj^c^ 

dokumentacj?: 
* prosba o pomoc, 
* formularz zgloszeniowy, 
* postanowienie o zakwaterowaniu, 
* potwierdzenie zapoznania si? z zasadami pobytu w pokoju socjalnym OIK, 
* wpis do rejestru osob przebywaj^cych w C2?sci hostelowej. 

II. Dokumentacja prowadzona przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mogilnie 
1. Grafik dyzurow, oznaczenie - OIK IV/nr grafiku/rok 
2. Zestawienie teczek osobowych pracownikow zatrudnionych w OIK, oznaczenie - OIK V/nr 
teczki os6b/nr dokumentu w teczce/rok, 
3. Teczka posiedzen, narad, odpraw i szkolen, oznaczenie - OIK Vlll/nr sprawy/rok 



4. Teczka korespondencji przychodz^cej i wychodzqcej oraz teczka dotycz^ca statystyki. 

§8. 

1. Telefon komorkowy b?d^cy na stanie Osrodka ma shizyc do kontaktu z instytucjami, 
z ktorymi wspolpracuje Osrodek oraz realizacji celow maj^cych shizyc dobru osoby 
zglaszaj^cej si? o pomoc. 
2. Dokumentacja Osrodka oraz indywidualne akta ŝ  przechowywane w zabezpieczonej szafie 
oraz zamkni?tym pomieszczeniu. 
3. Przekazywanie telefonu komorkowego oraz kluczy do pomieszczen oraz szaf z 
dokumentacja Osrodka nast?puje po pelnym 24 godzinnym dyzurze, nast?pnej osobie pelniqcej 
dyzur w OIK. 

1. Osrodek jest jednostk^ organizacyjny Starostwa Powiatowego. 
2. Osrodek jest finansowany z dotacji gmin, powiatu i jest zadaniem realizowanym przez caly 
rok kalendarzowy. 
3. Osrodek wykonuje swoje zadania nieodpiatnie dla mieszkahcow Powiatu Mogilehskiego 
i innych zgodnie z Uchwaly Rady Powiatu z dnia 29 wrzesnia 2206 roku Nr LII/313/06. 

§9. 

§10. 

1. Regulamin organizacyjny wchodzi w zycie z dniem jego podpisania. 
2, Zmiany do Regulaminu nast?pujy w formie pisemnego aneksu. 



STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

OSRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W STRZELNIE 

KIEROWNIK POWIATOWECO 
C E N T R U M P O M O C Y RODZINIE 


