
- Projekt - 
 

Uchwała Nr L/………/2006 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 26 pa�dziernika 2006r. 
 
 
w sprawie:  utworzenia Powiatowego Specjalistycznego O�rodka Wsparcia dla Ofiar  
                     Przemocy w Rodzinie. 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz�dzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.),  art. 7 pkt 7 i art. 20 pkt 3 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z pó�n. 
zm.), art. 6 ust. 1 i ust. 4 pkt 1, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy            
w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co nast�puje: 

 
 

§ 1 
 

1. Tworzy si� jednostk� bud�etow� o nazwie: Powiatowy Specjalistyczny O�rodek Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu �l�skim. 

 
2. Jednostka, o której mowa w ust. 1 prowadzona jest przez Powiat Wodzisławski jako                         

zadanie z zakresu administracji rz�dowej i finansowana jest z bud�etu pa�stwa. 
 

§ 2 
 
Nadaje si� Powiatowemu Specjalistycznemu O�rodkowi Wsparcia dla Ofiar Przemocy  
w Rodzinie w Wodzisławiu �l�skim statut w brzmieniu okre�lonym w zał�czniku do 
uchwały, stanowi�cym jej integraln� cz���. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał�cznik 
do uchwały Nr L/         /2006 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26  pa�dziernika 2006r. 

 
 
 

STATUT 
 

 
Powiatowego Specjalistycznego O�rodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

w Wodzisławiu �l. 
 
 

Dział I 
 
 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. 
 

1. Powiatowy Specjalistyczny O�rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 
Wodzisławiu �l�skim zwany dalej O�rodkiem Specjalistycznym jest bud�etow� jednostk� 
Powiatu Wodzisławskiego, nie posiadaj�c� osobowo�ci prawnej, działaj�c� na terenie 
Powiatu Wodzisławskiego. 

2. O�rodek Specjalistyczny prowadzony jest przez Powiat Wodzisławski, jako zadanie z 
zakresu administracji rz�dowej, finansowane z bud�etu pa�stwa. 

3. Działalno�� O�rodka Specjalistycznego (administracyjna, finansowa i merytoryczna) 
podlega nadzorowi Starosty za pomoc� Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

4. O�rodek Specjalistyczny obejmuje swoj� działalno�ci� obszar Powiatu Wodzisławskiego 
oraz podejmuje współprac� z powiatami s�siaduj�cymi w zakresie przeciwdziałania 
zjawisku przemocy w rodzinie. 

 
 

§ 2. 
 

Powiatowy Specjalistyczny O�rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie                                  
w Wodzisławiu �l�skim działa oparciu o nast�puj�ce przepisy prawa: 
 
1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz�dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.                  

z 2001r. Nr 142 poz. 1542 z pó�n. zm.), 
2) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z pó�n. zm.), 
3) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 

535 z pó�n. zm.), 
4) ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104                

z pó�n. zm.), 
5) ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr180, poz. 

2255), 
6) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post�powania administracyjnego (tekst jednolity 

Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pó�n. zm.), 
7) rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie 

standardu podstawowych usług �wiadczonych przez specjalistyczne o�rodki wsparcia dla 
ofiar przemocy w rodzinie, a tak�e szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływa� 
korekcyjno-edukacyjnych (Dz.U.  Nr 127, poz. 890), 



8) innych przepisów dotycz�cych działalno�ci jednostek organizacyjnych samorz�du 
terytorialnego, 

9) niniejszego Statutu nadanego uchwał� Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 

 
Dział II 

 
Nazwa i siedziba jednostki bud�etowej 

 
§ 3. 

 
1. Powiatowy Specjalistyczny O�rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

w Wodzisławiu �l�skim działa pod nazw� Powiatowy Specjalistyczny O�rodek Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu �l�skim. 

2. O�rodek Specjalistyczny ma swoj� siedzib� w mie�cie Wodzisław �l�ski. 
3. O�rodek Specjalistyczny u�ywa na tablicach, wywieszkach, piecz�tkach, formularzach, 

ogłoszeniach oraz w korespondencji nazwy Powiatowy Specjalistyczny O�rodek 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu �l�skim, ul. Wałowa 30, 44- 
300 Wodzisław �l�ski. 

 
 

Dział III 
 

Przedmiot działalno�ci podstawowej 
 

§ 4. 
 

Cele i zadania O�rodka Specjalistycznego: 
 
1)   w zakresie interwencyjnym: 

a) zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez 
wzgl�du na dochód, na okres do trzech miesi�cy z mo�liwo�ci� przedłu�enia                   
w przypadkach uzasadnionych sytuacj� ofiary przemocy w rodzinie, 

b) ochron� ofiar przemocy w rodzinie przed osob� stosuj�c� przemoc w rodzinie, 
c) udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia, 
d) rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy, 
e) wspieranie w przezwyci��aniu sytuacji kryzysowej zwi�zanej z wyst�powaniem 

przemocy w rodzinie, 
 

2) w zakresie  potrzeb bytowych: 
a) zapewnienie całodobowego okresowego pobytu, 
b) zapewnienie pomieszcze� do spania, 
c) zapewnienie wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego,  
d) zapewnienie miejsca zabaw dla dzieci,  
e) zapewnienie pomieszczenia do nauki, 
f) zapewnienie ogólnodost�pnych łazienek, wyposa�onych w sposób umo�liwiaj�cy 

korzystanie zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci,  
g) zapewnienie ogólnodost�pnej kuchni, 
h) zapewnienie pomieszczenia do prania i suszenia, 
i) zapewnienie wy�ywienia, odzie�y i obuwia, 
j) zapewnienie �rodków higieny osobistej i �rodków czysto�ci, 
 



 3) w zakresie terapeutyczno- wspomagaj�cym: 
a) opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy 

w rodzinie uwzgl�dniaj�cego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy, 
b) udzielanie poradnictwa: 

- medycznego, 
- psychologicznego, 
- prawnego, 
- socjalnego, 

c) prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie, 
d) prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy 

w rodzinie oraz nabycie umiej�tno�ci ochrony przed osob� stosuj�c� przemoc              
w rodzinie, 

e) zapewnienie dost�pu do pomocy medycznej, 
f) przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielanie im wsparcia 

psychologicznego oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej                              
i terapeutycznej, 

g) udzielania konsultacji wychowawczych, 
 

4)  w zakresie pracy ze sprawc� przemocy w rodzinnie: 
a) opracowanie planu pracy ze sprawc� przemocy w rodzinie, 
b) prowadzenie oddziaływa� korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosuj�cych 

przemoc w rodzinie, 
 
     5)  w celu skutecznego udzielania pomocy i dostosowania jej do indywidualnych potrzeb 

ofiar przemocy o�rodek specjalistyczny współpracuje z innymi powiatami, 
 
     6)  o�rodek specjalistyczny prowadzi działania monitoruj�ce efekty swojej pracy, 
 
     7) o�rodek specjalistyczny prowadzi kampanie informacyjne i edukacyjne dotycz�ce   
           zjawiska przemocy w rodzinie. 
 

 
Dział IV 

 
Organizacja i zarz�dzanie O�rodkiem Specjalistycznym 

 
§ 5. 

 
1. O�rodkiem Specjalistycznym kieruje i reprezentuje go na zewn�trz Kierownik 

zatrudniony przez Zarz�d Powiatu. 
2. Kierownik odpowiedzialny jest za sprawne funkcjonowanie i organizowanie pracy 

zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 
3. Kierownik odpowiedzialny jest za podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych  

w O�rodku Specjalistycznym. 
 

§ 6. 
 

1. O�rodek Specjalistyczny mo�e gromadzi� dochody na wydzielonym rachunku dochodów 
własnych. 

2. 	ródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie ustalane s� przez Rad� Powiatu 
Wodzisławskiego. 

 



§ 7. 
 
Regulamin organizacyjny O�rodka Specjalistycznego uchwala Zarz�d Powiatu. 
 
 

Dział V 
 

Postanowienia ko�cowe 
 

§ 8. 
 
Do zmian Statutu stosuje si� odpowiednio tryb przewidziany do jego nadania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  

do projektu uchwały Nr L /    /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w sprawie utworzenia Powiatowego Specjalistycznego O�rodka Wsparcia  

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

 
 

 

 

 Realizacja powy�szej uchwały zwi�zana jest z realizacj� Powiatowej Strategii 

Rozwi�zywania Problemów Społecznych na lata 2005-2015 oraz Powiatowego Programu 

Pomocy Społecznej na lata 2004-2008. 

Zarz�d Powiatu Wodzisławskiego podj�ł szereg działa� zmierzaj�cych do pozyskania 

�rodków z bud�etu Wojewody na uruchomienie i działalno�� jednostki w powiecie 

wodzisławskim. 

Realizacja zadania poprzedzona została diagnoz� problemu. Na powy�sze zadanie Wojewoda 

�l�ski w Katowicach decyzj� z dnia 29.09.2006r. przyznał �rodki dla powiatu 

wodzisławskiego w wysoko�ci 455 tys. zł. 

Działalno�� O�rodka w latach nast�pnych  finansowana b�dzie równie� z bud�etu wojewody. 

O�rodek mie�ci� si� b�dzie  w Wodzisławiu �l�skim przy ul. Wałowej 30. 

 
  
 

DYREKTOR 
Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wodzisławiu �l. 
 

/-/ mgr Irena Obiegły 
  
 
 
 


