
UCHWAŁA NR VI/19/12/2020 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą 
w Katowicach 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4-5 oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 512 z późn zm.) w związku z uchwałą Nr I/16/9/2000 
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 stycznia 2000 roku w sprawie powołania Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwala: 

§ 1. Dokonuje się zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 
nadanego uchwałą Nr I/16/9/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 stycznia 2000 roku (z późn. zm.) 
w sprawie powołania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą 
w Katowicach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego z siedzibą w Katowicach, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik  
nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2020 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego 

 
 

Jan Kawulok 

Id: 3E7B0C7F-FE0A-44C0-BBD3-88F35B2FCCD9. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/19/12/2020 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

Wykaz zmian wprowadzonych w Statucie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego nadanego uchwałą Nr I/16/9/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 
10 stycznia 2000 roku (z późn. zm.) w sprawie powołania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach 

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa 
na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1507 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 852 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.), 

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 869 z późn. zm.), 

7) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 512 z późn. zm.), 

8) uchwały Nr I/16/9/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 stycznia 2000 roku w sprawie 
powołania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach 
(z późn. zm.). 

2. Zmienia się treść zdania pierwszego w § 3 ust. 1, które otrzymuje brzmienie: 

1. W ramach realizacji zadań własnych samorządu województwa do zadań Ośrodka należy 
w szczególności: 

3. Zmienia się treść § 3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

2. W ramach realizacji zadań zleconych samorządowi województwa z zakresu administracji rządowej 
do zadań Ośrodka należy realizacja zadań wynikających z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi. 

4. Zmienia się treść § 4, który otrzymuje brzmienie: 

Przy realizacji zadań Ośrodek współdziała z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu 
Marszałkowskiego, a także innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami 
pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, osobami prawnymi 
i jednostkami organizacyjnymi (działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania), jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 

5. Zmienia się treść § 5, który otrzymuje brzmienie: 

1. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego kieruje Dyrektor Ośrodka 
powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Śląskiego. 
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2. Dyrektor Ośrodka kieruje bieżącą działalnością jednostki, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi 
odpowiedzialność za jego funkcjonowanie przed Zarządem Województwa Śląskiego. 

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Ośrodka określonych ustawami oraz niniejszym 
statutem. 

4. Dyrektor dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników 
zatrudnionych w Ośrodku. 

5. Dyrektor powołuje i odwołuje swojego Zastępcę. 

6. Zadania i zakres odpowiedzialności Zastępcy Dyrektora określa Regulamin Organizacyjny ROPS. 

6. Zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie: 

Szczegółową strukturę organizacyjną i zakres działania Ośrodka określa regulamin organizacyjny 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego opracowany przez Dyrektora Ośrodka 
i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

7. Zmienia się treść § 7, który otrzymuje brzmienie: 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym, 
zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

8. Skreśla się § 8, a dotychczasowe brzmienia § 9 i § 10 otrzymują odpowiednio numery § 8 i § 9.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/19/12/2020 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

Statut 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego 
(tekst jednolity) 

§ 1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa  
na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1507 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 852 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 
r,. poz. 1390 z późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.), 

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 869 z późn. zm.), 

7) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 512 z późn. zm.), 

8) uchwały Nr I/16/9/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 stycznia 2000 roku w sprawie 
powołania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 
z siedzibą w Katowicach (z późn. zm.). 

§ 2. 1.  Ośrodek jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki 
budżetowej. 

2. Ośrodek ma swoją siedzibę w Katowicach. 

3. Obszarem działania Ośrodka jest Województwo Śląskie. 

4. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego. 

§ 3. 1.  W ramach realizacji zadań własnych samorządu województwa do zadań Ośrodka należy 
w szczególności: 

1) opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej 
integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, współpracy z organizacjami 
pozarządowymi – po konsultacji z powiatami, 

2) organizowanie kształcenia, w tym szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej, 

3) rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej 
wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska, 

4) diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie, 

5) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej, 

6) koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie, 
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7) organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

8) sporządzanie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej i przekazywanie jej Wojewodzie Śląskiemu, 

9) podejmowanie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności: 

a) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

b) opracowywanie programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów korekcyjno-
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

c) organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie, 

10) prowadzenie polityki prorodzinnej, 

11) prowadzenie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i regionalnych placówek opiekuńczo-
terapeutycznych, 

12) opracowywanie programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, będących 
integralną częścią strategii rozwoju województwa, 

13) promowanie nowych rozwiązań w zakresie wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

14) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie również w wersji 
elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego. 

2. W ramach realizacji zadań zleconych samorządowi województwa z zakresu administracji rządowej 
do zadań Ośrodka należy realizacja zadań wynikających z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi. 

§ 4. Przy realizacji zadań Ośrodek współdziała z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu 
Marszałkowskiego, a także innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami 
pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, osobami prawnymi i jednostkami 
organizacyjnymi (działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
o gwarancji wolności sumienia i wyznania), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
w zakresie pomocy społecznej. 

§ 5. 1.  Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego kieruje Dyrektor Ośrodka 
powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

2. Dyrektor Ośrodka kieruje bieżącą działalnością jednostki, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi 
odpowiedzialność za jego funkcjonowanie przed Zarządem Województwa Śląskiego. 

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Ośrodka określonych ustawami oraz niniejszym 
statutem. 

4. Dyrektor dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników 
zatrudnionych w Ośrodku. 

5. Dyrektor powołuje i odwołuje swojego Zastępcę. 

6. Zadania i zakres odpowiedzialności Zastępcy Dyrektora określa Regulamin Organizacyjny ROPS. 

§ 6. Szczegółową strukturę organizacyjną i zakres działania Ośrodka określa regulamin organizacyjny 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego opracowany przez Dyrektora Ośrodka 
i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

§ 7. 1.  Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym, 
zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

§ 8. Ośrodek używa podłużnej pieczęci nagłówkowej o treści: „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego”. 

§ 9. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
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