Załącznik do uchwały Nr XXXIV/607/VIII/2020
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 8 września 2020 r.

STATUT
Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu

Postanowienia ogólne

§1

1. Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu przy ul. Dolne Chyby 10., zwane
dalej „Miejskim Centrum”, jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania.
2. Miejskie Centrum działa, jako jednostka budżetowa, w rozumieniu przepisów ustawy
o finansach publicznych.

§2

Terenem działalności i siedzibą Miejskiego Centrum jest miasto Poznań.

§3

Miejskie Centrum prowadzi swoją działalność na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
7) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

10) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardu
podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla
ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach,
szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących
oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259);
11) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań
chronionych z dnia 26 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 822);
12) postanowień niniejszego statutu.
.

Cele i zakres działalności

§4

1. Miejskie Centrum realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, polegające
na zapewnieniu pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w stanie kryzysu, w tym
dotkniętym przemocą.
2. Celem działania Miejskiego Centrum w ramach interwencji kryzysowej jest przywrócenie
osobom i rodzinom, o których mowa w ust. 1, równowagi psychicznej i umiejętności
samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej
w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
3. W ramach interwencji kryzysowej Miejskie Centrum udziela w szczególności poradnictwa
specjalistycznego oraz schronienia przez całą dobę.

Nadzór i kontrola

§5

1. Kontrolę w zakresie standardów usług wykonywanych w Miejskim Centrum
i przestrzegania praw osób w nim mieszkających sprawuje Wojewoda Wielkopolski.
2. Nadzór i kontrolę nad bieżącą działalnością Miejskiego Centrum sprawuje Prezydent
Miasta Poznania.

Struktura organizacyjna Miejskiego Centrum

§6

1. Miejskim Centrum kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, z którym Prezydent
Miasta Poznania nawiązuje stosunek pracy.
2. Dyrektor Miejskiego Centrum działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień
udzielonych przez Prezydenta Miasta Poznania, o ile jest to niezbędne dla realizacji
statutowych zadań Miejskiego Centrum.
3. Dyrektor Miejskiego Centrum wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku
do pracowników zatrudnionych w jednostce.
4. Czynności z zakresu prawa pracy reguluje regulamin pracy nadany zarządzeniem
dyrektora.
5. Szczegółowe zadania i organizację Miejskiego Centrum oraz specyfikę i zakres
zapewnianej pomocy określa regulamin organizacyjny, ustalany przez dyrektora,
a przyjęty przez Prezydenta Miasta Poznania w drodze zarządzenia.

§7

Miejskie Centrum może prowadzić mieszkania chronione.

Gospodarka finansowa i gospodarowanie mieniem

§8

1. Miejskie Centrum zleca prowadzenie gospodarki finansowej Centrum Usług Wspólnych
w Poznaniu.
2. Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Centrum jest roczny plan finansowy.

§9

1. Mienie Miejskiego Centrum jest mieniem Miasta Poznania.
2. Miejskie Centrum gospodaruje powierzonym mieniem, dba o jego ochronę i należyte
wykorzystanie, kierując się zasadami rzetelności, efektywności i celowości.

Postanowienia końcowe

§ 10

W zakresie nieuregulowanym statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

