
 

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/916/2012 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 17 maja 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn zm.
1)

) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1952, z późn zm.
2)

) oraz art. 19 pkt 19 ustawy z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn zm.
3)

) uchwala się,  

co następuje:  

§ 1. W załączniku do uchwały nr XX/676/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie 

nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 261 poz. 8512 oraz  

z 2009r. Nr 121, poz. 3554) wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej „Centrum”, działa na podstawie:  

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);  

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149,  

poz. 887, z późn. zm.);  

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);  

4) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z późn. 

zm.);  

5) innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek 

organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i samorządowych jednostek 

budżetowych;  

6) niniejszego statutu.”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie:  

„§ 3.1. Centrum realizuje zadania m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej oraz społecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, określone w przepisach 

prawa jako zadania własne gminy, zadania własne powiatu oraz zadania powiatu zlecone z zakresu 

administracji rządowej.  
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2. Do zadań Centrum należy:  

1) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób ubiegających się o świadczenia z zakresu 

pomocy społecznej;  

2) podejmowanie działań zmierzających do efektywnego dysponowania miejscami w domach pomocy 

społecznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz  

w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;  

3) sprawowanie, w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy, nadzoru nad domami dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży, domami pomocy społecznej i ośrodkami interwencji kryzysowej, 

prowadzonymi przez m.st. Warszawę oraz przez podmioty niepubliczne na zlecenie m.st. Warszawy;  

4) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych, z wyjątkiem 

zadań zastrzeżonych do wyłącznych kompetencji organów m.st. Warszawy;  

5) współpraca w opracowywaniu i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju 

pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczne limity rodzin zastępczych zawodowych;  

6) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;  

7) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego;  

8) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na 

kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz 

schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne 

ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub 

młodzieżowe ośrodki wychowawcze;  

9) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy dla osób usamodzielnianych, 

opuszczających po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę 

opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną;  

10) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem:  

a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach 

zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych 

placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub 

rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,  

b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne 

domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-

terapeutyczne;  

11) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;  

12) 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 oraz schroniska dla nieletnich, 

zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, 

młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze;  

13) obsługa Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie;  

14) prowadzenie dokumentacji Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Warszawie;  
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15) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania społecznych skutków niepełnosprawności,  

w tym opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich 

udostępnianie na potrzeby samorządu województwa, jak również współpraca z organizacjami 

pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 

społecznej tych osób;  

16) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozliczaniem umów dotyczących dofinansowania 

przez m.st. Warszawę:  

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,  

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,  

c) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku  

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,  

d) rehabilitacji dzieci i młodzieży,  

e) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,  

f) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;  

17) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dla osób niepełnosprawnych oraz dla placówek 

zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, pozostających pod opieką 

tych placówek kart parkingowych, o których mowa w przepisach o ruchu drogowym;  

18) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do domów pomocy społecznej osób z terenu m.st. 

Warszawy i ponoszeniem odpłatności za pobyt tych osób w domach pomocy społecznej;  

19) prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem w domach pomocy społecznej skierowanych do nich 

osób;  

20) organizowanie mieszkań chronionych;  

21) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali  

w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego 

programu integracji, oraz opłacaniem za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w 

odrębnych przepisach;  

22) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;  

23) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa  

w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

24) prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz  

o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz 

prowadzących rodzinny dom dziecka;  

25) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem do biura informacji gospodarczej informacji  

o powstaniu zaległości z tytułu nieponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej.  

3. Centrum, na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy, jest organizatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej w rozumieniu art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.”; 

3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Zadania, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 13-17, wykonuje Stołeczne Centrum Osób 

Niepełnosprawnych, które stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną Centrum.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. 

§ 3.1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w Biuletynie 

Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Warszawskiego 

Centrum Pomocy Rodzinie. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 

z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, 

poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, 

Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. 

Nr 173, poz. 1218. 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, 

poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842  

i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 662 i Nr 149, poz. 887. 

 

 Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ewa Malinowska-Grupińska 
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