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sTATUT
Pogotowia Opiekuńczego Nr l rv Warszawie prry ul. Henryka Dembińskiego 1

§ l. Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 w Warszawie przy ul. Henryka Dembińskiego 1,

zwane dalej ,,Pogotowiem'-', działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz. lJ. z 2al7 r. poz. 697, z pażn. zm.);
2) rozporządzęnia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w

spra,*,ie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, paz. l7ż0);
3) innych przepisów szczegolnych dotyczących jednostek orgarrizacyjnych wspierania

rodziny i systemu pieczy zastępczej;
4) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Pogotowie jest jednostką budzetową m.st. Warszawy wykonującą zadania rv

zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2. Siedzibą i obszarem dzińania Pogotolł,ia jest nr-st. Warszawa.

3. pogotowie jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego jest

ptzeznaczone dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej,

4. W swojej dziaialności jednostka może posługiwać się nazwą skróconą Pogotowie

Opiekuńcze Nr 1.

§ 3. 1. pogotowie zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja

ich nieŹbędne poirzeby by,towe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne i religijne.

2. pogótowie zapewnia dzieciom korzystanie z przrysługujących na podstawie

odrębnych przepisów świadczeń zdrorvotnych i kształcenia,

§ 4. v/ realizacji zadańPogotowie wspołdziała z organami administracji samorządowej

oraz or ganizacjami pozarządo' łymi.

§5.1.obsługęadministracyjną,finansową'organizacyjnąiprawnąPogotowia
,upr*iju Zespół do 

-o|sługi placowek Opiekuńczo_Wychowawczych Nr 1, zwany daiej

.,Zespołem".
2.Pogotowiem kieruje Dyrektor Zespołu przy pomocy wznaczonego wychowawcy,

§ 6. Miasto Stołeczne Warszawa przy pomocy Zespołu zapewnia Środki finansowe na

realizaJję zadań własnych, zabezpiecza warunki ich realizacji. niezbędną infrastrukturę oraz

środki ,,,u;.1 .rtrry*ur-i" i wynagrodzenia do wl,sokości kwot ujętych w planie firransorł,ym

Pogotowia.

§ 7. szczegółową organizację pracy pogotowia określa Regulamin organizacyjny,
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§ 8. Kontrolę nad działalnością Pogotowia sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

§ 9. Zmiany §tafufu dokonywane są w Ębie właściwym dla jego nadawania.
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