
UCHWAŁA NR LXXIV/2078/2018
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 27 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” 
i likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 111 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700) oraz 
art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 998 i 1076) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/202/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Centrum 
Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” i likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza 
Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4719) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „„2. Komórką organizacyjną Centrum jest placówka 
wsparcia dziennego pod nazwą Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” 
realizująca zadania z zakresu wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej.”;”

2) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie 
Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

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

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 października 2018 r.

Poz. 9430



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/2078/2018

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 27 września 2018 r.

Statut Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

§ 1. Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zwane dalej „Centrum” jest jednostką 
organizacyjną m.st. Warszawy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, określone w przepisach prawa 
jako zadania własne gminy i zadania własne powiatu.

§ 2. Centrum działa w szczególności na podstawie przepisów o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, finansach publicznych oraz niniejszego statutu.

§ 3. Centrum jest jednostką budżetową m.st. Warszawy.

§ 4. 1. Siedzibą i obszarem działania Centrum jest m.st. Warszawa.

2. Centrum mieści się w Warszawie, ul. Stara 4.

3. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent m.st. Warszawy.

§ 5. Komórką organizacyjną Centrum jest placówka wsparcia dziennego pod nazwą Zespół Ognisk 
Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” realizująca zadania z zakresu wspierania rodziny 
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 6. 1. Celem działania Centrum jest tworzenie rozwiązań mających za zadanie pomoc i wspieranie rodzin, 
w szczególności poprzez:

1) działania ukierunkowane na poprawę jakości życia i rozwój, przygotowanie do życia w społeczeństwie 
i rodzinie oraz wspieranie aktywności samopomocowych i ukierunkowanych na zmianę swojej sytuacji;

2) rozwój infrastruktury i usług aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób 
i rodzin;

3) działania ukierunkowane na rozwój postaw, zachowań i umiejętności, pozwalających na samodzielne 
i wartościowe funkcjonowanie w społeczeństwie osób i rodzin;

4) zwiększanie kompetencji osób zajmujących się aktywizacją, integracją oraz reintegracją społeczną 
i zawodową osób i rodzin;

5) wypracowywanie, inspirowanie i promowanie nowych standardów, metod, modeli i narzędzi pracy 
w zakresie aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób i rodzin;

6) współpracę z innymi publicznymi i niepublicznymi podmiotami oraz osobami fizycznymi.

2. W swoich działaniach Centrum kieruje się założeniami Społecznej Strategii Warszawy - Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2020 i Programu "Rodzina" na lata 2010 - 
2020 przyjętych uchwałami Rady m.st. Warszawy.

§ 7. 1. Do zadań Centrum należy:

1) prowadzenie działań opiekuńczych, wychowawczych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych, 
terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, animacyjnych i innych 
specjalistycznych;

2) rozwijanie zainteresowań i zagospodarowanie czasu wolnego, w tym zajęcia edukacyjne, sportowe 
i kulturalne;

3) dożywianie wychowanków, promowanie i prowadzenie zajęć z zakresu zdrowego stylu życia;

4) promocja i ochrona zdrowia psychicznego;
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5) tworzenie, stosowanie i promowanie nowoczesnych form pracy z dziećmi i rodzinami;

6) działalność wydawnicza w zakresie prowadzonej działalności;

7) administrowanie, animowanie i prowadzenie działań na rzecz aktywizacji i integracji środowisk lokalnych;

8) projektowanie, tworzenie i administrowanie innowacyjnymi obiektami i terenami przeznaczonymi na 
usługi pomocy społecznej;

9) udostępnianie administrowanych obiektów i ruchomości innym podmiotom w czasie, kiedy nie są 
wykorzystane na realizację celów statutowych Centrum;

10) organizowanie i promocja wolontariatu;

11) prowadzenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, w tym działań terapeutycznych i wsparcia 
psychologicznego dla osób indywidualnych i rodzin;

12) rozwijanie projektów wymiany i współpracy międzynarodowej;

13) organizacja socjoterapii i wyjazdów socjoterapeutycznych;

14) organizacja szkoleń, seminariów, konferencji, treningów zadaniowych i wyjazdów integracyjnych dla 
kadry instytucji pomocy społecznej;

15) organizacja superwizji oraz innych form wsparcia indywidualnego i grupowego dla kadry instytucji 
pomocy społecznej;

16) prowadzenie warsztatów edukacyjnych, spotkań integracyjnych i zajęć rozwojowych dla rodziców 
z dziećmi;

17) organizacja wyjazdów i wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

18) organizacja wyjazdów dla rodzin;

19) działania zmierzające do usamodzielniania;

20) wspieranie w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy oraz rozwój postaw i działań ukierunkowanych na 
przedsiębiorczość;

21) prowadzenie praktyk i staży;

22) zarządzanie i administrowanie powierzonymi nieruchomościami.

2. Zadania określone w ust. 1 pkt. 1 – 4 wykonuje, w odniesieniu do swoich wychowanków, placówka 
wsparcia dziennego pod nazwą Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.

3. Zadania określone w ust. 1 pkt 1 - 4, w odniesieniu do osób niebędących wychowankami placówki 
wsparcia dziennego wykonują, inne niż placówka wsparcia dziennego komórki organizacyjne Centrum.

4. Zadania określone w ust. 1 pkt. 5 – 22 wykonują inne niż placówka wsparcia dziennego komórki 
organizacyjne Centrum.

5. Zadania, o których mowa w ust. 3 i 4, mogą być realizowane nieodpłatnie lub odpłatnie w przypadkach 
prawem przewidzianych.

6. Centrum wykonuje inne niż wymienione w ust. 1 zadania wynikające z rozeznanych potrzeb 
społecznych, służące realizacji celów określonych w § 6 ust. 1.

§ 8. 1. W realizacji zadań Centrum współpracuje m.in. z organami administracji rządowej i samorządowej, 
ośrodkami pomocy społecznej, Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, jednostkami oświatowymi, 
jednostkami służby zdrowia, mediami, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem lokalnym, środowiskami 
naukowymi, związkami wyznaniowymi oraz wolontariuszami.

2. Centrum współpracuje z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz jej 
dzielnicowymi Zespołami w zakresie realizacji zadań wynikających z uchwalanych przez Radę m.st. Warszawy 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.st. Warszawy.

§ 9. 1. Centrum kieruje i reprezentuje na zewnątrz jednoosobowo Dyrektor.

2. Dyrektor pełni równocześnie funkcję kierownika placówki wsparcia dziennego.
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3. Dyrektor może powoływać swoich zastępców.

4. Dyrektor może powołać Radę Wspierającą składającą się z ekspertów, która stanowi głos doradczy 
i wspierający w określaniu długofalowej strategii rozwoju jednostki.

5. Prezydent m.st. Warszawy nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem.

6. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku zatrudnionych w Centrum 
pracowników.

7. Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność Centrum, właściwą jej organizację oraz efektywne 
gospodarowanie powierzonym mieniem.

§ 10. Organizację Centrum określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Centrum.

§ 11. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

2. Centrum prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Centrum posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 12. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.
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