
ZARZĄDZENIE NR MOPR-1.0015.99.2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu
z dnia 16.12.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Na podstawie § 6 pkt 5 Uchwały Nr XLII/746/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia
28 lutego 2017 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zmienionej Uchwałą Nr XVII/287A/111/2019 Rady
Miasta Poznania z dnia 24 września 2019 r. oraz zgodnie z Polityką Systemu Zarządzania
Cel 4: Podniesienie jakości świadczonych usług i obsługi klienta oraz skuteczności
systemu zarządzania, zarządzam, co następuje:

§1

W Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr MOPR-1.0015.75.2020 Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 26.10.2020 r.; zmienionym Zarządzeniem
nr MOPR-1.0015.79.2020 z dnia 06.11.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§11

1. Pierwszy zastępca dyrektora sprawuje bezpośredni nadzór nad:

1) Filiami Ośrodka: Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto, Stare Miasto, Wilda;

2) Działem Pomocy Osobom Bezdomnym;

3) Działem Metodycznym.

2. Drugi zastępca dyrektora sprawuje bezpośredni nadzór nad:

1) Działem Opieki Zastępczej;

2) Sekcją ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych;

3) Sekcją ds. Domów Pomocy Społecznej;

4) Działem Wsparcia Specjalistycznego.

3. Zastępcy dyrektora podlegają dyrektorowi Ośrodka.”;



2) § 12 otrzymuje brzmienie:

,,§12

1. Do zadań pierwszego zastępcy dyrektora należy:

1) nadzór nad działalnością podległych komórek organizacyjnych;

2) nadzorowanie realizacji zadań powierzonych podległym komórkom

organizacyjnym;

3) zatwierdzanie potrzeb merytoryczno-finansowych, projektów programów

i planów pracy podległych komórek organizacyjnych;

4) zatwierdzanie limitów finansowych i ilościowych dla podległych komórek

organizacyjnych na realizację świadczeń pomocy społecznej;

5) koordynowanie działalności merytorycznej podległych komórek

organizacyjnych;

6) inicjowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych w podległych komórkach

organizacyjnych;

7) ocena stopnia i prawidłowości realizacji zadań przez podległe komórki

organizacyjne;

8) rozpatrywanie skarg i wniosków odnoszących się do działań

realizowanych przez podległe komórki organizacyjne;

9) reprezentowanie Ośrodka wobec organów administracji, instytucji i osób
trzecich:

10) dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielonych

przez dyrektora Ośrodka;

11) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej,

na podstawie imiennych upoważnień otrzymanych od Prezydenta Miasta
Poznania;

12) załatwianie innych indywidualnych spraw z zakresu administracji

publicznej, nienależących do zadań z zakresu pomocy społecznej,

na podstawie imiennych upoważnień udzielonych przez Prezydenta
Miasta Poznania lub dyrektora Ośrodka;

13) dokonywanie okresowych ocen pracowników oraz kontrola wykonywania
zaleceń z nich wynikających;

2



14) ocena pracy i składanie wniosków do dyrektora o przeszeregowanie,

nagradzanie albo karanie podległych pracowników oraz opiniowanie

ww. wniosków składanych przez kierowników podległych komórek

organizacyjnych;

15) zastępowanie dyrektora w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności

w zakresie określonym w statucie Ośrodka.

2. Do zadań drugiego zastępcy dyrektora należy:

1) nadzór nad działalnością podległych komórek organizacyjnych;

2) nadzorowanie realizacji zadań powierzonych podległym komórkom

organizacyjnym;

3) zatwierdzanie potrzeb merytoryczno-finansowych, projektów programów

i planów pracy podległych komórek organizacyjnych;

4) ocena stopnia i prawidłowości realizacji zadań przez podległe komórki

organizacyjne;

5) inicjowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych w podległych komórkach

organizacyjnych;

6) reprezentowanie Ośrodka wobec organów administracji, instytucji i osób

trzecich;

7) dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielonych

przez dyrektora Ośrodka;

8) załatwienie indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej,

na podstawie imiennych upoważnień otrzymanych od Prezydenta Miasta

Poznania;
9) załatwianie innych indywidualnych spraw z zakresu administracji

publicznej, nienależących do zadań z zakresu pomocy społecznej,

na podstawie imiennych upoważnień udzielonych przez Prezydenta

Miasta Poznania lub dyrektora Ośrodka;

10) rozpatrywanie skarg i wniosków odnoszących się do działań

realizowanych przez podległe komórki organizacyjne;

11) dokonywanie okresowych ocen pracowników oraz kontrola wykonywania

zaleceń z nich wynikających;

12) ocena pracy i składanie wniosków do dyrektora o przeszeregowanie,

nagradzanie albo karanie podległych pracowników oraz opiniowanie
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ww. wniosków składanych przez kierowników podległych komórek

organizacyjnych;

13) zastępowanie dyrektora w zakresie określonym w statucie Ośrodka,

w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności oraz nieobecności

pierwszego zastępcy dyrektora;

14) weryfikacja funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego

z normą PN-EN ISO 9001-2015.

3. Zastępowanie się zastępców dyrektora w zakresie powierzonych im zadań

regulują karty stanowisk pracy i udzielone upoważnienia i pełnomocnictwa.”;

3) § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36

Do zadań stanowiska ds. systemu zarządzania -  Pełnomocnika Dyrektora

ds. systemu zarządzania należy, w szczególności:

1) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem

i doskonaleniem wdrożonego systemu zarządzania jakością, przygotowanie
i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

2) prowadzenie ewidencji systemu zarządzania jakością;

3) koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej;

4) współudział w przygotowywaniu rozwiązań doskonalących funkcjonowanie
Ośrodka;

5) inicjowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu zarządzania
jakością:

6) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu utrzymania

i doskonalenia systemu zarządzania jakością;

7) pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.”;

4



4) § 37 otrzymuje brzmienie:

„§ 37

Do zadań stanowiska ds. ochrony danych osobowych należy:

1) przygotowywanie, aktualizacja i wdrażanie dokumentacji wewnętrznej

określającej zasady ochrony danych osobowych i współpraca w tym zakresie

z Inspektorem ochrony danych;

2) przygotowywanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych;

3) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych

osobowych;

4) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o udostępnianie

danych osobowych, przygotowywanie opinii i analiz w tym zakresie;

5) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej;

6) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem danych osobowych innym

podmiotom, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

7) podejmowanie działań w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych

zgodnie z procedurami określonymi w obowiązujących dokumentach

wewnętrznych;

8) prowadzenie okresowych szkoleń dla pracowników dotyczących powszechnie

obowiązujących przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych w zakresie

ochrony danych osobowych;

9) przygotowywanie opinii i analiz w zakresie stosowanych zabezpieczeń

organizacyjnych i technicznych, w tym przygotowywanie i przedstawianie

Inspektorowi ochrony danych propozycji poprawiających bezpieczeństwo

danych;
10) opracowanie i przygotowanie dokumentacji dotyczącej osiągania

podwyższonej i pełnej gotowości obronnej w Miejskim Ośrodku Pomocy

Rodzinie w Poznaniu;

11) opracowanie i przygotowanie procedur i dokumentacji dotyczącej analiz,

sprawozdań i realizacja zadań obronnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka

Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz Miasta Poznania;

12) planowanie i realizowanie szkolenia z zakresu obrony cywilnej;

13) dokonywanie stanu przygotowań obrony cywilnej;
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14) opracowywanie i uzgadnianie planów obrony cywilnej;

15) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie dotyczącym

realizowanych zadań;

16) prowadzenie dokumentacji zespołu reagowania kryzysowego;

17) przygotowanie projektu planu reagowania kryzysowego dla Miejskiego

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu;

18) opiniowanie i uzgadnianie planów miasta Poznania z zakresu zarządzania

kryzysowego miasta Poznania, ewakuacji ludności, ochrony

przeciwpowodziowej miasta Poznania oraz innych planów z zakresu

zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej;

19) pełnienie funkcji zastępcy Inspektora Ochrony Danych.”;

5) Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Poznaniu pn. „Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Poznaniu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego
zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcom Dyrektora, Głównemu Księgowemu
kierownikom filii, działów, sekcji i zespołów oraz pracownikom Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem, iż § 36 i § 37 Regulaminu weszły w życie z dniem
2 grudnia 2020 r.

Dyr<li\ly^
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Załącznik, nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr MOPR-1.0015.99.2020 r.
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

z dnia 16.12.2020r.
Schemat organizacyjny*

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

DYREKTOR

Dział
Organizacyjny

Stanowisko ds. bhp
Sekcja ds.
Kontroli i
Audytu

Sekcja
Planowania i

Analiz

Stanowisko ds.
Komunikacji

Społecznej

* Obowiązuje od 1 do 31 stycznia 2021 r.

Sekcja ds.
Informatyki

Stanowisko ds. systemu
zarządzania -

Pełnomocnik Dyrektora
ds. systemu zarządzania

Stanowisko ds. ochrony
danych osobowych





Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr MOPR-I.OO 15.99.2020 r.
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

z dnia 16.12.2020 r.

Schemat organizacyjny*
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Dział
Organizacyjny Sekcja ds.

Informatyki

Stanowisko ds. bhp Dział Metodyczny

Stanowisko ds. systemu
zarządzania —

Pełnomocnik Dyrektora
ds. systemu zarządzania

Sekcja ds.
Kontroli i
Audytu

Filia
Grunwald, Jeżyce,

Wilda, Stare Miasto,
Nowe Miasto

Sekcja
Planowania i

Analiz

Dział Pomocy
Osobom

Bezdomnym

—
Sekcja ds.

Rehabilitacji
Społecznej Osób

Niepełnosprawnych

Sekcja ds.
Domów Pomocy

Społecznej

Dział
Wsparcia

Specjalistycznego

Stanowisko ds. ochrony
danych osobowych

* Obowiązuje od 1 lutego 2021 r.





Uzasadnienie

do projektu Zarządzenia nr MOPR-1.0015.99.2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy

Rodzinie w Poznaniu z dnia 16.12.2020 r.

W Regulaminie organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu,

stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr MOPR-1.0015.99.2020 Dyrektora Miejskiego

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 r. wprowadzono

następujące zmiany:

1) w odniesieniu do zadań dyrektora Ośrodka - w § 9 w ust. 2 pkt 20 otrzymuje

brzmienie:

„20) weryfikacja funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego

z normą PN-EN ISO 9001-2015.”;

2) w odniesieniu do bezpośredniego nadzoru pierwszego zastępcy dyrektora - w § 11

w ust. 1 usunięto pkt 2 w brzmieniu:

„2) Działem Wsparcia Specjalistycznego;”;

3) w związku ze zmianą wprowadzoną w pkt 2 do bezpośredniego nadzoru drugiego

zastępcy dyrektora - w § 11 w ust. 2 dodano pkt 4 w brzmieniu:

„4) Działem Wsparcia Specjalistycznego;”;

4) w związku ze zmianą wprowadzoną w pkt 1 - z zadań drugiego zastępcy dyrektora

w § 12 w ust. 2 usunięto pkt 14 w brzmieniu:

„14) weryfikacja funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego

z normą PN-EN ISO 9001-2015.”;

5) w odniesieniu do stanowiska ds. systemu zarządzania -  Pełnomocnika Dyrektora

ds. systemu zarządzania jakością - w § 36 w ust. 2 po pkt 6 kropkę zastąpiono

średnikiem i dodano pkt 7 w brzmieniu:

„7) pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.”;

6) w odniesieniu do zadań stanowiska ds. ochrony danych osobowych - w § 37 po

pkt 18 kropkę zastąpiono średnikiem i dodano pkt 19 w brzmieniu:

„19) pełnienie funkcji zastępcy Inspektora Ochrony Danych.”;

7) w związku ze zmianami organizacyjnymi -  „Schemat organizacyjny Miejskiego

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu", stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu





Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, otrzymuje

brzmienie:

a) obowiązujące od 1 do 31 stycznia 2021 r.,

b) obowiązujące od 1 lutego 2021 r.
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