
Statut Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” 
 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
 

Placówka Pieczy Zastępczej ,,Korczakówka” w Ostrołęce, zwana dalej ,,Placówką” działa                     
na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy: 

1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 
149, poz. 887), 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240                  
ze zm.), 

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, 
poz.1458 ze zm.),  

4) niniejszego statutu. 
 

§ 2. 
 

1. Placówka jest jednostką organizacyjną Miasta Ostrołęki, nieposiadającą osobowości 
prawnej. 

2. Siedzibą Placówki jest Ostrołęka ul. Poznańska 34/36. 
3. Obszarem działania Placówki jest Ostrołęka. 
4. Zakresem działalności Placówka może obejmować inne powiaty na podstawie 

zawartych porozumień. 
 

Rozdział II 
Przedmiot działalności 

 
§ 3. 

 
Placówka sprawuje instytucjonalną pieczę zastępczą oraz organizuje rodzinne formy 
pieczy zastępczej. 

§ 4. 
 

1. Instytucjonalna piecza zastępcza, sprawowana w formie placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi, zapewnia 
dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby,         
w szczególności emocjonalne, rozwojowe, bytowe, społeczne i religijne. 

2. Placówka w ramach pieczy instytucjonalnej łączy działania skierowane na dziecko           
i jego rodzinę, w tym w szczególności: 
1)  zapewnia  doraźną opiekę nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, 
2)  realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, 
3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd   

postanowi inaczej, 
4)  podejmuje działania w celu powrotu do rodziny,  
5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości 

rozwojowych, 
6)  obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi, 



7)  zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 
 

§ 5. 
 

1. W Placówce, w ramach organizowania rodzinnych form pieczy zastępczej, działa 
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej. 

2. Do zadań Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: 
1) przygotowanie rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na 

przyjęcie dziecka, 
2)  objęcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka opieką koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej. 
 

 
Rozdział III 

Organizacja i zarządzanie 
 

§ 6. 
 

1. Placówką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor Placówki. 
2. Dyrektora zatrudnia Prezydent Miasta Ostrołęki. 
3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w 

stosunku do osób zatrudnionych w Placówce. 
4. Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla 

realizacji zadań statutowych. 
 

§ 7. 
 

Szczegółową organizację Placówki, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa 
regulamin organizacyjny, opracowany przez dyrektora Placówki. 

 
Rozdział IV 

Postanowienia Końcowe 
 

§ 8. 
 

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego 
uchwalenia. 

 
 
 
 


