Załącznik
do Zarządzenia Nr 138.2018
Dyrektora MOPS
z dnia 31.12.2018 r.
Instrukcja
postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie
Ustala się szczegółowe zasady postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, zwanym w dalszej części Instrukcji
„MOPS”.
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§ 1.
Pieczęcie urzędowe
Pieczęć urzędowa, stanowi świadectwo wiarygodności, nadaje moc prawną pismu, legitymacji
służbowej lub dokumentowi. Jest również środkiem zabezpieczającym nienaruszalność
zamkniętego pisma lub dokumentu.
Do wyrobu pieczęci urzędowych uprawniona jest wyłącznie Mennica Państwowa.
W MOPS stosuje się pieczęć urzędową okrągłą, tłoczoną, metalową, mokrą do tuszu, o średnicy
36 mm, zawierającą pośrodku wizerunek orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,
a w otoku napis „Prezydent Miasta Częstochowy”.
W MOPS w legitymacjach pracowniczych stosuje się pieczęć urzędową okrągłą, tłoczoną,
metalową, mokrą do tuszu, o średnicy 20 mm, zawierającą pośrodku wizerunek orła ustalonego
dla godła Rzeczpospolitej Polskiej, a w otoku napis „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Częstochowie”.
§ 2.
Przeznaczenie pieczęci urzędowych
Odcisk pieczęci urzędowej, do której używa się wyłącznie tuszu w kolorze czerwonym,
umieszczany jest na dokumentach, które zgodnie z odrębnymi przepisami, wymagają tego
dla swej ważności. W odcisk pieczęci urzędowych w MOPS zaopatrywane są: oryginały decyzji
administracyjnych, ewidencje tytułów wykonawczych, legitymacje służbowe pracowników
socjalnych.
Pieczęć urzędową o średnicy 36 mm umieszcza się pod tekstem pisma na środku,
czyli w tak zwanym miejscu pieczęci, a pieczątkę imienną i podpis na prawo od tego miejsca.
Pieczęć urzędową o średnicy 20 mm umieszcza się w legitymacjach pracowniczych
w wyznaczonym miejscu.
Zabrania się:
1) odciskania pieczęci urzędowej na niepodpisanych dokumentach (in blanco);
2) udostępniania pieczęci urzędowej komórkom organizacyjnym, innym niż upoważnione
do ich używania.

§ 3.
Użytkownicy pieczęci urzędowych
Do używania pieczęci urzędowych Dyrektor MOPS w Częstochowie wyznacza następujące komórki
organizacyjne:
1) Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej (decyzje administracyjne);
2) Sekcja Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych (decyzje administracyjne);
3) Zespół ds. Windykacji (ewidencje tytułów wykonawczych);
4) Sekcja Spraw Pracowniczych (legitymacje służbowe).
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§ 4.
Pieczątki służbowe, ich rodzaje i przeznaczenie
Pieczątka służbowa są przeznaczone do uwierzytelniania dokumentów lub ich odpisów,
przeznaczonych do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, zwany dalej „pieczątką”.
W MOPS używane są następujące rodzaje pieczątek służbowych:
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nagłówkowe:
a) zawierające nazwę ośrodka oraz adres jego siedziby a w szczególnych przypadkach
nr NIP i Regon lub nr IDS,
b) zawierające nazwę ośrodka, nazwę komórki organizacyjnej MOPS oraz adres
stanowiący jej siedzibę;
2) imienne - zawierające stanowisko wynikające ze stosunku pracy lub pełnioną funkcję,
do której Dyrektor MOPS powołał pracownika odrębnym zarządzeniem, imię i nazwisko
oraz miejsce do podpisu. Uprawnionymi do korzystania z imiennych pieczątek są:
a) Dyrektor MOPS w Częstochowie,
b) Zastępcy Dyrektora MOPS w Częstochowie,
c) Główny Księgowy,
d) kierownicy/koordynatorzy komórek organizacyjnych wynikających ze struktury
organizacyjnej MOPS,
e) uprawnieni pracownicy MOPS;
3) imienne „z up. Prezydenta Miasta” - zawierające stanowisko, imię i nazwisko osoby
działającej w ramach indywidualnego upoważnienia Prezydenta Miasta;
4) imienne „wz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie” zawierające stanowisko osoby działającej w ramach indywidualnego upoważnienia Dyrektora
MOPS w Częstochowie;
5) pomocnicze - niezbędne do uproszczenia pracy biurowej komórek organizacyjnych i komisji
powołanych zarządzeniem Dyrektora MOPS; zastępują wpisywanie często używanych,
powtarzających się tekstów do formularzy, pism, druków (np.: za zgodność z oryginałem,
datowniki, opłata pobrana, wpływu, odpis, itp.).
Pieczątki firmowe, nagłówkowe, imienne i pomocnicze są podłużne, za wyjątkiem trójkątnej
pieczęci pomocniczej używanej do stemplowania druków ścisłego zarachowania.
Do zaopatrywania dokumentów w pieczątki służbowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 4 używa się
wyłącznie tuszu czerwonego. Dopuszcza się stosowanie tuszu czarnego do pieczątek
pomocniczych.
Wzory treści pieczątek firmowych określa załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji.
§ 5.
Przechowywanie pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych
Pieczęć urzędową (o średnicy 36 mm), z napisem w otoku „Prezydent Miasta Częstochowy”
przechowywana jest przez Sekretariat MOPS w kasecie metalowej. Natomiast pieczęć (o średnicy
20 mm) do legitymacji pracowniczych, zawierająca w otoku napis „Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Częstochowie” przechowywana jest przez Sekcję Spraw Pracowniczych, w kasecie
metalowej.
Pieczątki służbowe przechowywane są w szafach lub biurkach, w sposób uniemożliwiający dostęp
do nich osobom nieupoważnionym.
W czasie wykonywania pracy, pieczęcie urzędowe i pieczątki służbowe powinny znajdować się
w miejscu dostępnym tylko dla pracownika uprawnionego do ich używania.

§ 6.
Odpowiedzialność oraz uprawnienia do używania pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych
1. Pieczęcią urzędową posługują się wyznaczone przez Dyrektora MOPS w Częstochowie komórki
organizacyjne, o których mowa w § 3.
2. Kierownicy i koordynatorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 pobierają pieczęć
urzędową z Sekretariatu i powierzają podległym pracownikom, którym jest ona niezbędna
do prowadzenia czynności urzędowych.
3. Za właściwe użytkowanie pieczęci urzędowych od momentu ich wydania z Sekretariatu
odpowiedzialność ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych wskazanych w § 3.
4. Pracownicy, którym powierzono pieczęć urzędową są odpowiedzialni za wydaną im pieczęć
i zobowiązani do używania pieczęci wyłącznie na dokumentach zgodnie z przeznaczeniem
określonym w § 2 ust. 1 lub przepisach szczególnych.
5. Za właściwe użytkowanie pieczątek służbowych oraz za ich zabezpieczenie i przechowywanie,
odpowiedzialność ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych, z wyłączeniem pieczątek
imiennych, za które osobiście odpowiadają uprawnieni pracownicy.
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Pracownicy, którym powierzono pieczątki służbowe (np. firmowe, pomocnicze itp.)
do wykonywania obowiązków służbowych, zobowiązani są do ich ochrony przed dostępem osób
nieupoważnionych.
7. Uprawnienia do podpisywania, a tym samym pieczętowania pism określają wewnętrzne
uregulowania obowiązujące w MOPS, w szczególności Regulamin Organizacyjny MOPS, zakresy
czynności, odpowiedzialności i uprawnień, zarządzenia Dyrektora MOPS, a także upoważnienia
i pełnomocnictwa udzielone przez Dyrektora MOPS i Prezydenta Miasta Częstochowy.
8. W przypadku nieobecności pracownika powyżej 1 miesiąca, kierownik komórki organizacyjnej
zabezpiecza i przechowuje jego pieczątkę imienną, do chwili powrotu pracownika do pracy.
9. Pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę, zobowiązany jest rozliczyć się z pobranych
i użytkowanych pieczątek służbowych. Fakt ten odnotowuje się w karcie obiegowej
tego pracownika oraz w ewidencji pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych.
10. Za właściwe użytkowanie, zabezpieczenie i przechowywanie pieczątek służbowych, niezbędnych
do wykonywania obowiązków w ramach stałych komisji działających w MOPS, od momentu
pobrania ich z Sekcji Organizacyjnej odpowiedzialność ponoszą przewodniczący komisji.
11. Po odwołaniu ze składu komisji przewodniczącego komisji bądź po odwołaniu całego składu
komisji, przewodniczący przekazuje pieczęcie za pokwitowaniem do Sekcji Organizacyjnej.
12. Powołanie składu nowej komisji, przez Dyrektora MOPS, uprawnia Sekcję Organizacyjną
do wydania pieczęci kolejnemu przewodniczącemu.
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§ 7.
Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych
Sekcja Organizacyjna prowadzi ewidencję pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych,
pn. „Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych” według wzoru określonego
w załączniku nr 2 do niniejszej Instrukcji.
Sekcja Organizacyjna przechowuje zamówienia pieczęci urzędowych i pieczątek
wraz z upoważnieniami do ich odbioru zgodnie z przepisami kancelaryjnymi obowiązującymi
w MOPS.
Dotychczasowa ewidencja pieczątek obowiązująca w MOPS prowadzona jest do dnia wejścia
w życie niniejszego zarządzenia.
§ 8.
Zamawianie pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych
Kierownicy/koordynatorzy komórek organizacyjnych, osoby zatrudnione na samodzielnych
stanowiskach pracy oraz przewodniczący poszczególnych komisji powoływanych zarządzeniem
Dyrektora MOPS składają do Sekcji Organizacyjnej zapotrzebowanie na pieczęcie urzędowe
i pieczątki służbowe na druku zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Instrukcji.
Zamówienie na pieczęć urzędową, MOPS kieruje do Mennicy Państwowej za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Częstochowy, który rozstrzyga o potrzebie i celowości zamówienia.
Rodzaj, treść i liczbę zamawianych pieczątek służbowych ustalają kierownicy komórek
organizacyjnych, osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy oraz przewodniczący
poszczególnych komisji powoływanych zarządzeniem Dyrektora MOPS. Zamówienie większej
liczby egzemplarzy pieczątek służbowych – wtórników, jest dopuszczalne tylko za zgodą
Dyrektora, w przypadkach uzasadnionych wielkością komórki organizacyjnej, warunkami
rozmieszczenia jej stanowisk lub wymaganiami organizacji pracy.
Treść napisu dotycząca nazwy komórki organizacyjnej, powinna być zgodna z nazwą przyjętą
w Regulaminie Organizacyjnym MOPS, a treść napisu dotyczącego stanowiska zgodna z umową
o pracę lub dokumentem powołującym pracownika do pełnienia odpowiedniej funkcji.
Samowolne dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści pieczątek służbowych jest niedozwolone.
Sekcja Organizacyjna na podstawie złożonych, przez kierowników/koordynatorów komórek
organizacyjnych, zapotrzebowań dokonuje zbiorczego zamówienia pieczątek służbowych
w punktach usługowych wykonujących pieczątki.
Wykonane pieczątki służbowe odbiera od Usługodawcy wyznaczony pracownik Sekcji
Organizacyjnej, który po sprawdzeniu zgodności z zamówieniem:
1) potwierdza na fakturze odbiór pieczątek;
2) wpisuje do ewidencji pieczęci i pieczątek, prowadzonej w MOPS;
3) umieszcza na odwrocie faktury adnotację: „wpisano do ewidencji pieczęci
urzędowych/pieczątek służbowych pod pozycją nr ….”;
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opisaną fakturę przekazuje do dalszego obiegu zgodnie z przyjętymi w MOPS procedurami.

§ 9.
Odbiór pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych przez komórki organizacyjne
Do odbioru pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych z Sekcji Organizacyjnej uprawnieni są
kierownicy komórek organizacyjnych, osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy
oraz przewodniczący komisji powoływanych zarządzeniem Dyrektora MOPS lub pracownicy
posiadający pisemne upoważnienie, wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej. Wzór
upoważnienia do odbioru pieczęci urzędowej i pieczątek służbowych stanowi załącznik nr 4
do niniejszej Instrukcji.
Pieczęcie urzędowe i pieczątki służbowe wydawane są z Sekcji Organizacyjnej za pokwitowaniem
ich odbioru w ewidencji, o której mowa w § 7 ust. 1, prowadzonej w MOPS.
Wydanie nowych pieczątek służbowych następuje wyłącznie po uprzednim zdaniu pieczątek
nieaktualnych lub zniszczonych.
§ 10.
Utrata pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych
W przypadku utraty (zagubienia, kradzieży) pieczęci urzędowej/pieczątki służbowej, osoba
odpowiedzialna, zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie bezpośredniego
przełożonego, który przekazuje na piśmie informację o utracie pieczęci urzędowej lub pieczątki
służbowej Dyrektorowi podając: typ, treść, oraz okoliczności utraty i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za jej używanie.
O utracie pieczęci urzędowej/pieczątki służbowej Dyrektor MOPS w Częstochowie niezwłocznie
zawiadamia organy policji lub prokuratury przekazując niezbędne informacje identyfikujące
utraconą pieczęć oraz podając okoliczności utraty. W przypadku utraty pieczęcie urzędowej
niezbędne jest również niezwłoczne powiadomienie Prezydenta Miasta Częstochowy
oraz Mennicy Państwowej.
Utracona pieczęć urzędowa podlega unieważnieniu, po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego oraz po otrzymaniu zgody z Mennicy Państwowej.
Fakt utraty zarówno pieczęci urzędowej, jak i pieczątki służbowej odnotowuje się w ewidencji,
o której mowa w § 7 ust. 1, prowadzonej w MOPS.
§ 11.
Likwidacja pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych
Pieczęcie urzędowe i pieczątki służbowe, które nie mogą być używane z powodu zużycia,
uszkodzenia, utraty ważności lub jakichkolwiek zmian organizacyjnych, należy przekazać
za pokwitowaniem odbioru do Sekcji Organizacyjnej w celu likwidacji.
W przypadku likwidacji pieczęci urzędowej Dyrektor MOPS sporządza protokół przekazania
i przesyła go wraz z pieczęcią, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy, do Mennicy
Państwowej. Wzór protokołu przekazania stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Instrukcji.
Po otrzymaniu odpisu protokołu zniszczenia pieczęci urzędowej z Mennicy Państwowej, wykreśla
się pieczęć urzędową z ewidencji, o której mowa w § 7 ust. 1.
Pieczątki służbowe zużyte, uszkodzone lub nieaktualne, komórki organizacyjne przekazują
do Sekcji Organizacyjnej z wnioskiem o ich likwidację, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6
do niniejszej instrukcji, wraz z podaniem uzasadnienia likwidacji.
Dokonany przez komórkę organizacyjną zwrot pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych
do Sekcji Organizacyjnej oraz datę ich fizycznej likwidacji odnotowuje się w ewidencji
o której mowa w § 7 ust. 1.
Wyznaczony pracownik Sekcji Organizacyjnej jest odpowiedzialny za przechowywanie
i zabezpieczenie zwróconych pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych do momentu
przekazania ich do fizycznej likwidacji.
Likwidacja pieczątek służbowych przeprowadzana jest według potrzeb przez Komisję
do przeprowadzania likwidacji pieczątek służbowych w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej
w Częstochowie powołaną odrębnym zarządzeniem Dyrektora MOPS.
Komisja likwidacyjna po uprzednim dokonaniu wzorów odciskowych przeznaczonych do likwidacji
pieczątek, dokonuje ich fizycznego zniszczenia (np.: pocięcia na kawałki). Z czynności likwidacji
sporządza się protokół, który przechowuje się wraz z pozostałą dokumentacją.
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§ 12.
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej instrukcji decyzje podejmuje Dyrektor MOPS
w Częstochowie, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Małgorzata Mruszczyk
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