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do uchwały nr LV/l375lż0l7
Rady Miasta Stołecznego Warszarły
z dnia2| września2017 r.

STATUT
Pogotowia Opiekuńczego Nr 2 im. Józefa Czeslawa Babickiego w Warszawie prry ul.

św. Bonifacego 81

§ l. Pogotowie Opiekuńcze Nr ż im. Józefa Czesława Babickiego w Warszarvie przy
ul. śrv. Bonifacego 8l, zwane dalej .,Pogotowiem", działa na podstawie obowiązującego
prawa, a w szczególności :

1) ustawy z dnia 9 czerrł,ca 2011 r. o wspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z ż017 r. poz. 697, z pcsżn. zm,);

2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w
sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr ż92, poz. |7ż0);

3) innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej;

4) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Pogotowie jest jednostką budzetową m.st. Warszaw1, wl,konuiącą zadania w
zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

2. Siedzibą i obszarem działaniaPogotowia jest m.st. Warszawa.
3, Pogotor.vie jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego jest

przeznaczone dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.
4. W swojej działalności jednostka moze posługiwać się nazwą skróconą Pogotowie

Opiekuńcze Nr 2.

§ 3. l. Pogotowie zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja

ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe. w,tym emocjonalne, społeczne i religijne.
ż. Pogotowie zapewnia dzieciom korzystanie z przysługujących na podstawie

odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

§ 4. W realizacji zadań Pogotowie współdziała zorgananli administracji samorządorłĄ

oraz organi zacjami pozarządorłymi.

§ 5. l. Obstugę administracyjną, finanso\^ią, organizac_vjną i prawną Pogoto'ł'ia

,up.*ńu Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr l, zwany dalej

.,Zespołem".
2. pogotowiem kieruje Dyrektor Zespołu przy pomocy wznaczonego wl'chowawcY.

§ 6. Miasto Stołeczne Warszarł,a przy pomocy Zespołu zapewnia środki finansorł'e na

realizaĆję zadń u4asnych, zabezpiecza warunki ich realizac.ji, niezbędną infrastrukturę oraz

środki nu.l.i ,rtrrymanie i wynagrodzenia do wysokości kwot ujęq'ch w planie finansowYm

Pogotowia.
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§ 7. Szczegółową organizację pracy Pogotowia okeśla Regulamin Organizacyjny.

§ 8. Kontrolę nad działalnością Pogotowia sprawuję Wojewoda Mazowiecki.

§ 9. Zmiany stafutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadawania.
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