
Uchwała Nr 554/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy  

z dnia  22 października 2013 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy 

 

 
 Na podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy 

stanowiący załącznik do Uchwały Nr 215/2012 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 

19 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Świdnicy wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w §  2  uchyla się ust. 8. 

2)  w §  7 ust. 1 lit g) otrzymuje brzmienie: 

,,g) Punkt Interwencji Kryzysowej”. 

3) §  16  o nazwie ,,Do zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy, w szczególności:” 

otrzymuje brzmienie: 

,, §  16 a . Do zadań Punktu Interwencji  Kryzysowej należy, w szczególności: 

1) zapewnienie kompleksowej specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu 

psychicznego poprzez: 

a) prowadzenie interwencji kryzysowych osobiście w siedzibie Ośrodka oraz jak najbliżej 

miejsca pobytu osób potrzebujących, 

b) prowadzenie poradnictwa i wsparcia , 

c) prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej w sytuacjach urazowych (np. katastrofa, 

nagła śmierć, żałoba, przemoc w rodzinie, próby samobójcze itp.), 

d) zapewnienie miejsc noclegowych dla ofiar przemocy w rodzinie i prowadzenie niezbędnej 

dokumentacji w tym zakresie, 

e)  udzielanie wsparcia za pomocą strony internetowej ,,media zaufania”, 

2) opracowywanie projektów grafików dyżurów specjalistów zatrudnionych na potrzeby 

Punktu,  

3) animowanie i prowadzenie grup wsparcia, 

4) inicjowanie działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy 

i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz 



w zakresie rozwijania umiejętności potrzebnych do kształtowania prawidłowych stosunków 

interpersonalnych, 

5) prowadzenie działań mających na celu wzbogacanie wiedzy i umiejętności osób 

wspierających rodzinę, 

6) gromadzenie i opracowywanie informacji o zjawiskach psychospołecznych w celu 

organizowania skutecznej pomocy stosownie do ujawnianych potrzeb, 

7) opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy, 

8) opracowywanie i realizacja programów korekcyjno- edukacyjnych na rzecz sprawców 

przemocy, 

9) współpraca z innymi instytucjami, jednostkami organizacyjnymi systemu pomocy 

społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, organami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, 

policją, placówkami systemu oświaty oraz innymi podmiotami, których działalność statutowa 

przewiduje szeroko rozumianą pomoc społeczną, 

10)  inicjowanie i organizowanie pomocy  wolontariuszy, 

11) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach  klientów, 

12)  opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności, 

13)  sporządzanie sprawozdań rzeczowych o realizowanych zadaniach, 

14)  realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach. 

15)  dokonywanie identyfikacji i oceny ryzyka występującego podczas realizacji zadań, 

16) przygotowywanie i przekazywanie zgromadzonych dokumentów do Archiwum 

Zakładowego, 

17)  archiwizacja danych, 

18)  wykonywanie innych prac i poleceń służbowych zleconych przez Dyrektora.” 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Zarząd Powiatu w składzie: 

Zygmunt Worsa 

Alicja Synowska 

Sabina Cebula 

Henryk Rosiek 

Szczepan Kownacki 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 554/2013 Zarządu Powiatu w Świdnicy 

z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany  

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Świdnicy 

  

Zmiany w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy 

obejmują zmianę nazwy Ośrodka Interwencji Kryzysowej na Punkt Interwencji Kryzysowej. 

Konieczność wprowadzenia zmian w nazewnictwie wynika z uregulowań prawnych, które 

precyzują status Ośrodków Interwencji Kryzysowych jako odrębnych jednostek 

organizacyjnych. 

Mając na uwadze dotychczasowe działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Świdnicy oraz zaangażowanie osób w realizację zadań określonych ustawą 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  zasadna  jest kontynuacja prac w  ww.  obszarze 

przez zespół osób będących  doświadczonymi pracownikami ww. jednostki. 

Powyższa zmiana pozwoli na pozostanie Punktu Interwencji Kryzysowej w strukturze 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dzięki czemu koszty działalności będą znacznie 

niższe, niż w przypadku utworzenia nowej jednostki organizacyjnej. 

 


