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UCHWAŁA NR XXIV/596/2016
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie połączenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1 w Warszawie, Ośrodka
Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 w Warszawie i Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds.
Przeciwdziałania Przemocy przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015
r. poz. 1515 i 1890) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), art. 19 pkt 12 i art. 112a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.1)), art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 maja 2016 r. tworzy się jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą Warszawski
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, zwany dalej „WOIK” z siedzibą w Warszawie przy ul. 6-go Sierpnia 1/5
poprzez połączenie:
1) Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1 w Warszawie;
2) Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 w Warszawie;
3) Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie.
2. WOIK nadaje się statut w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2. 1. Należności i zobowiązania łączonych jednostek przejmuje WOIK.
2. WOIK wyposaża się w mienie będące w użytkowaniu jednostek wymienionych w §1 ust. 1, zgodnie z
przeprowadzoną inwentaryzacją i dokonanym spisem z natury składników majątku według stanu na dzień 30
kwietnia 2016 r. Przekazanie majątku nastąpi zgodnie z protokołami zdawczo-odbiorczymi.
§ 3. Z dniem 1 maja 2016 r. pracownicy łączonych jednostek stają się, na zasadach określonych w art. 231
Kodeksu pracy, pracownikami WOIK.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie
Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1045, 1058, 1240, 1310,
1359, 1607, 1830 i 1893.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379,
911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890
i 2150.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/596/2016
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 25 lutego 2016 r.
STATUT
Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
§ 1. Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, zwany dalej „WOIK” działa w szczególności na
podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
5) niniejszego statutu.
§ 2. 1. WOIK jest jednostką budżetową m.st. Warszawy.
2. Obszarem działania WOIK jest m.st. Warszawa.
3. WOIK prowadzi swoją działalność w siedzibie przy ul. 6 Sierpnia 1/5 oraz w filiach WOIK na terenie
m.st. Warszawy.
4. WOIK będzie realizował zadania ośrodka interwencji kryzysowej i specjalistycznej poradni rodzinnej ds.
przeciwdziałania przemocy.
5. WOIK jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej oraz osób dotkniętych
przemocą w rodzinie.
6. WOIK świadczy:
1) nieodpłatne, specjalistyczne usługi psychologiczne, prawne, medyczne i socjalne w formie interwencji
kryzysowej;
2) specjalistyczne poradnictwo rodzinne w zakresie działań psychologicznych, psychoterapii indywidualnej,
grupowej i rodzinnej oraz udziela porad psychiatrycznych i prawnych osobom dotkniętym problemem
przemocy w rodzinie.
7. Świadczenie usług i form wsparcia uzależnione jest od zdiagnozowanych potrzeb klientów.
§ 3. 1. WOIK w ramach zadań ośrodka interwencji kryzysowej zapewnia w szczególności następujące
usługi i formy wsparcia:
1) zapobieganie marginalizacji społecznej przez przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności
samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej
niewydolności psychospołecznej;
2) prowadzenie interwencji kryzysowej telefonicznej, ambulatoryjnej i środowiskowej;
3) udzielanie konsultacji interwencyjnych i doraźnego wsparcia psychologicznego o charakterze pierwszej
pomocy psychologicznej, doraźnego poradnictwa socjalnego, psychoedukację, udzielanie porad prawnych i
konsultacji psychiatrycznych;
4) odizolowanie ofiary od sprawcy przemocy lub środowiska stwarzającego zagrożenie;
5) prowadzenie miejsc schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz innych osób znajdujących się w
sytuacji kryzysowej;
6) prowadzenie grup wsparcia;
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7) działania profilaktyczne;
8) współpracę z innymi podmiotami w celu rozwiązania trudnej sytuacji życiowej klienta, ze szczególnym
uwzględnieniem służb pomocy społecznej.
2. WOIK w ramach zadania świadczenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego zapewnia następujące
usługi i formy wsparcia:
1) konsultacje specjalistyczne, w tym w szczególności psychologiczne, prawne, psychiatryczne,
pedagogiczne;
2) psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową;
3) konsultacje dla par, terapię małżeńską i rodzinną;
4) grupy terapeutyczne, wsparcia, samoobrony;
5) oddziaływania korekcyjno-edukacyjne;
6) działania informacyjne i edukacyjne;
7) doradztwo, konsultacje i wsparcie dla profesjonalistów zajmujących się rozwiązywaniem problemów w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
§ 4. W realizacji zadań WOIK współdziała z organami administracji samorządowej oraz innymi
podmiotami działającymi na rzecz rodzin i osób wymagających wsparcia.
§ 5. 1. WOIK kieruje i reprezentuje na zewnątrz jednoosobowo Dyrektor.
2. Dyrektor może powołać swojego Zastępcę.
3. Dyrektora WOIK zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.
4. Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność WOIK, właściwą jego organizację oraz efektywne
gospodarowanie powierzonym mieniem.
5. WOIK jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w WOIK
pracowników.
§ 6. 1. WOIK prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej WOIK jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
3. WOIK prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 7. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania WOIK określa Regulamin Organizacyjny
opracowany przez Dyrektora WOIK w porozumieniu z Dyrektorem Warszawskiego Centrum Pomocy
Rodzinie i zaakceptowany przez Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.
§ 8. Dyrektor WOIK składa Prezydentowi m.st. Warszawy coroczne sprawozdanie z działalności jednostki.
§ 9. Nadzór nad bieżącą działalnością WOIK sprawuje Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy
Rodzinie.
§ 10. Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym do jego nadania.

