
- Projekt -  
Uchwała Nr XLVIII/     /2010  

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 czerwca 2010 roku  

 
 
w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla     

 Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. 
 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 
11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.,         
nr 157, poz. 1240 ze zm.)  
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Nadaje się statut Powiatowemu Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w brzmieniu określonym w załączniku do 
uchwały. 

2. Uchyla się § 2 uchwały Nr L/623/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  
26 października 2006 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wraz ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr 
XIV/177/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Załącznik 
              do projektu uchwały Nr XLVIII/      /2010 

                                                                                                                 Rady Powiatu Wodzisławskiego  
                      z dnia  24 czerwca 2010 roku 

 
 

 
STATUT 

Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  
w Wodzisławiu Śląskim 

 
 

Dział I 
Przepisy ogólne 

 
 

§ 1 
 

1. Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie             
w Wodzisławiu Śląskim zwany dalej Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia jest  
budŜetową jednostką Powiatu Wodzisławskiego, nie posiadającą osobowości prawnej, 
działającą na terenie Powiatu Wodzisławskiego. 

2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia prowadzony jest przez Powiat Wodzisławski, jako 
zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budŜetu państwa. 

3. Działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia (administracyjna, finansowa              
i merytoryczna) podlega nadzorowi Starosty za pomocą Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. 

 
§ 2 

 
Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie                       
w Wodzisławiu Śląskim działa w oparciu o następujące przepisy prawa: 

1) ustawa z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
2) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
3) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 
4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych, 
5) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
6) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
7) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej   z dnia 6 lipca 2006 roku  

w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki 
wsparcia dla ofiar przemocy  w rodzinie, a takŜe szczegółowych kierunków 
prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, 

8) innych przepisów dotyczących działalności jednostek organizacyjnych samorządu 
terytorialnego, 

9) niniejszego statutu nadanego uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
 
 

 



Dział II 
Nazwa i siedziba jednostki budŜetowej 

 
§ 3 

 
1. Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie             

w Wodzisławiu Śląskim działa pod nazwą Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. 

2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia ma swoją siedzibę w mieście Wodzisław Śląski. 
3. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia uŜywa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach 

formularzach, ogłoszeniach oraz w korespondencji nazwy Powiatowy Specjalistyczny 
Ośrodek Wsparcia  dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,             
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski. 
 

 
Dział III 

Przedmiot działalności podstawowej 
 

§ 4 
 

Cele i zadania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia: 
1. W zakresie interwencyjnym: 

1) zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez 
względu na dochód, na okres do trzech miesięcy z moŜliwością przedłuŜenia         
w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiar przemocy w rodzinie 

2) ochronę ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, 
3) udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia, 
4) rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy 

uwzględniającego jej sytuację Ŝyciową, potrzeby i dalsze plany, 
5)  wspieranie w przezwycięŜaniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem  
      przemocy w rodzinie, 
6) prowadzenie interwencji w miejscu zamieszkania ofiary przemocy. 

2. W zakresie potrzeb bytowych: 
1) zapewnienie całodobowego okresowego pobytu 
2) zapewnienie pomieszczeń do spania, 
3) zapewnienie wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego, 
4) zapewnienie miejsca zabaw dla dzieci 
5) zapewnienie pomieszczenia do nauki, 
6) zapewnienie ogólnodostępnych łazienek, wyposaŜonych w sposób umoŜliwiający 

korzystanie zarówno przez osoby dorosłe jak i dzieci, 
7) zapewnienie ogólnodostępnej kuchni, 
8) zapewnienie pomieszczenia  do prania i suszenia, 
9) zapewnienie wyŜywienia, odzieŜy i obuwia, 
10) zapewnienie środków higieny osobistej i środków czystości, 

3. W zakresie terapeutyczno-wspomagającym: 
1) opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy 

w rodzinie uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy, 



2) udzielanie poradnictwa: 
a) medycznego, 
b) psychologicznego, 
c) prawnego, 
d) socjalnego, 

3) prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych i samopomocowych dla ofiar 
przemocy w rodzinie, 

4) prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiar przemocy     
w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc       
w rodzinie, 

5) zapewnienie dostępu do pomocy medycznej,  
6) przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielanie im wsparcia 

psychologicznego oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej                        
i terapeutycznej, 

7) udzielanie konsultacji wychowawczych, 
4. W zakresie pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie: 

1) opracowanie planu pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie, 
2) prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie, 
5. W celu skutecznego udzielania pomocy i dostosowania jej do indywidualnych 

potrzeb ofiar przemocy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia współpracuje z 
innymi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, organami 
wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, policją, słuŜbą ochrony zdrowia, 
placówkami oświaty, takŜe z innych powiatów. 

6. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia prowadzi działania monitorujące efekty swojej 
pracy. 

7. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia prowadzi kampanie informacyjne i edukacyjne 
dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie. 

8. Opracowanie i realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 
 i ograniczania zjawiska przemocy. 

 
Dział IV 

Organizacja i zarządzanie Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia 
 

§ 5 
 

1. Specjalistycznym Ośrodkiem  Wsparcia kieruje Kierownik w randze Dyrektora 
zatrudniany przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego. 

2. Dyrektor odpowiedzialny jest za sprawne funkcjonowanie i organizowanie pracy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Dyrektor odpowiedzialny jest za podnoszenie kwalifikacji pracowników 
zatrudnionych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia. 
 
 
 
 

 



§ 6 
 

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia moŜe gromadzić dochody na wydzielonym 
rachunku dochodów własnych do dnia 31.12.2010r. 

2. Rada Powiatu Wodzisławskiego w uchwale ustala źródła dochodów własnych oraz ich 
przeznaczenie. 

 
§ 7 

 
Regulamin organizacyjny Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia uchwala Zarząd Powiatu. 
 
 

Dział V 
Postanowienia końcowe 

 
§ 8 

 
Do zmian Statutu stosuje się odpowiednio tryb przewidziany do jego nadania. 

 
 
   

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XLVIII/        /2010  

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 czerwca 2010 roku 

 
 

w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla     
 Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. 

 
 
Zmiana statutu jednostki wynika z wejścia w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r. nowej ustawy  

o finansach publicznych. 

W obecnym statucie uwzględniono takŜe konieczne zmiany treści merytorycznych. I tak: 

w Dziale I § 2 wprowadza się przejrzysty zapis aktów prawnych  na podstawie których 

funkcjonuje jednostka a takŜe wprowadza się zmianę w oznaczeniach punktów z literowych 

na cyfrowe. 

Obecna treść statutu została rozszerzona o zapisy: 

1) Dział  III  § 4 ust. 1 pkt d) o treści:  „rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie  
i opracowanie planu pomocy” otrzymuje nowe brzmienie jako 
Dział III  § 4 ust. 1 pkt 4): „rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie  
i opracowanie planu pomocy uwzględniającego jej sytuację Ŝyciową, potrzeby i dalsze 
plany”, 

2) W Dziale III § 4 ust. 1 wprowadza się pkt 6 o treści: „prowadzenie interwencji w 
miejscu zamieszkania ofiary przemocy”, 

3) Dział III § 4 ust. 3 pkt c) o treści: „prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych 
dla  ofiar przemocy w rodzinie” otrzymuje nowe brzmienie jako Dział III § 4 ust. 3 pkt 
3):  „prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych i samopomocowych dla ofiar 
przemocy w rodzinie”, 

4)  Dział III § 4 ust. 5 o treści: „W celu skutecznego udzielania pomocy i dostosowania 
jej do indywidualnych potrzeb ofiar przemocy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 
współpracuje z innymi powiatami”, otrzymuje brzmienie:  „W celu skutecznego 
udzielania pomocy i dostosowania jej do indywidualnych potrzeb ofiar przemocy 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia współpracuje z innymi instytucjami i jednostkami 
organizacyjnymi pomocy społecznej, organami wymiaru sprawiedliwości, 
prokuraturą, policją, słuŜbą ochrony zdrowia, placówkami oświaty, takŜe z innych 
powiatów”, 

5) W Dziale III § 4 wprowadza się ust. 8 o treści: „Opracowanie i realizacja programów 
profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania  i ograniczania zjawiska przemocy”. 

 
W celu ujednolicenia nazewnictwa stanowisk osób  kierujących jednostkami organizacyjnymi 

pomocy społecznej,  działającymi na terenie powiatu wodzisławskiego wprowadza się 

określenie „Kierownik w randze Dyrektora”. 



Obecna treść statutu Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim uwzględnia  wcześniej wprowadzone zmiany. 

 

  DYREKTOR 
      Powiatowego Centrum Pomocy 
      Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 
 
             /-/ mgr Irena Obiegły 

 

 
 

 
 


