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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 15/2022 z dnia 11 marca 2022 roku 

Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego 

 

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DS. DEINSTYTUCJONALIZACJI 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

Wojewódzki Zespół ds. Deinstytucjonalizacji jest interdyscyplinarnym zespołem powołanym w celu 

opracowania Regionalnego planu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji w województwie 

śląskim. 

 

§2 

Regulamin określa sposób powołania, zasady, organizację i tryb pracy Wojewódzkiego Zespołu ds. 

Deinstytucjonalizacji. 

 

§3 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Zespole lub WZDI – należy przez to rozumieć Wojewódzki Zespół ds. Deinstytucjonalizacji, 

2. Przewodniczącym/Wiceprzewodniczącym/Członku – należy przez to rozumieć 

Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego/Członka Wojewódzkiego Zespołu ds. 

Deinstytucjonalizacji, 

3. RPDI – należy przez to rozumieć Regionalny plan rozwoju usług społecznych 

i deinstytucjonalizacji w województwie śląskim. 

4. ROPS – należy przez to rozumieć Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego.  

 

II. ZADANIA ZESPOŁU  

 

§4 

Do zadań Zespołu należy:  

1.  przeprowadzenie diagnozy obszarów, które powinny zostać objęte procesem 

deinstytucjonalizacji na podstawie dostępnych materiałów, badań, analiz oraz posiadanego 

doświadczenia, 

2. identyfikacja interesariuszy procesu deinstytucjonalizacji w województwie śląskim, 

3. opracowanie RPDI, 

4. opiniowanie oraz konsultowanie kluczowych dokumentów i propozycji rozwiązań w zakresie 

deinstytucjonalizacji, 
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5. udzielanie wsparcia eksperckiego przy przygotowywaniu projektów dokumentów 

strategicznych, programowych lub innych przedsięwzięć w zakresie deinstytucjonalizacji, 

6. wyznaczanie kierunków deinstytucjonalizacji, proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie 

zmian, 

7. tworzenie płaszczyzny wymiany dobrych praktyk w obszarze deinstytucjonalizacji, 

8. monitorowanie wdrażania RPDI, 

9. współpraca z zespołem zadaniowym ds. deinstytucjonalizacji działającym w ROPS, 

powołanym Zarządzeniem Dyrektora ROPS nr 10/2021 z 28.01.2021 r. 

 

§5 

Przygotowanie RDPI odbywa się w następujących obszarach interwencji: 

1. OPIEKA NAD DZIECKIEM, W TYM DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

2. OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI 

3. NIEZALEŻNE ŻYCIE – WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

4. WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

5. WSPARCIE OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 

 

§6 

Zakres podmiotowy, który uwzględnia Zespół przy opracowywaniu RPDI, obejmuje w szczególności:  

1. PS - system pomocy społecznej (DPS, placówki zapewniające całodobową opiekę, 

całodobowe ośrodki wsparcia, schroniska dla bezdomnych, noclegownie), 

2. PZ - system pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze różnych typów: 

socjalizacyjne, Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne, Interwencyjne Ośrodki 

Preadopcyjne), 

3. ED - system edukacji (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, socjoterapii), 

4. ES - podmioty ekonomii społecznej (podmioty realizujące usługi w ww. systemach, 

w ramach zlecenia realizacji zadania publicznego), w tym o charakterze reintegracyjnym 

(CIS, KIS, ZAZ, WTZ), 

5. NGO – organizacje pozarządowe. 

 

III. ZASADY I SPOSÓB POWOŁANIA ZESPOŁU 

 

§7 

1. Zespół składa się z przedstawicieli interesariuszy procesów deinstytucjonalizacji w zakresie 

określonym w §6, posiadających wiedzę ekspercką.  

2. Przedstawiciele interesariuszy procesów deinstytucjonalizacji na poziomie gmin i powiatów są 

wybierani na podstawie otrzymanych zgłoszeń, zgodnie z §8 niniejszego Regulaminu. 

3. Zespół może być wspomagany przez ekspertów zaproszonych do pracy zespołu przez 

Przewodniczącego Zespołu.  

4. Zespół jest powoływany zarządzeniem Dyrektora ROPS.  
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§8 

1. Nabór przedstawicieli interesariuszy procesów deinstytucjonalizacji do Zespołu rozpoczyna 

się wraz z ogłoszeniem na stronie ROPS: rops-katowice.pl.  

2. Kandydatem na członka Zespołu może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

a. mieszka lub pracuje na terenie województwa śląskiego,  

b. nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej, 

c. posiada wiedzę z zakresu realizacji usług społecznych,  

d. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w jednym z zakresów 

określonych w §6 oraz wykazujący się wiedzą ekspercką, 

e. reprezentuje instytucję organizującą lub podmiot świadczący usługi społeczne. 

3. Zgłoszenie do WZDI powinno zostać dostarczone na formularzu zgłoszeniowym, którego 

wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu na adres mailowy: ilipka@rops-

katowice.pl w terminie wskazanym w ogłoszeniu na stronie internetowej ROPS. 

4. Ocena formalnej poprawności zgłoszenia zostanie dokonana przez wyznaczonych przez 

Dyrektora ROPS pracowników. W przypadku braków formalnych zostanie wyznaczony 

termin ich uzupełnienia. Brak uzupełnienia we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem 

zgłoszenia. 

5. Ocena merytoryczna zgłoszeń do WZDI poprawnych pod względem formalnym zostanie 

przeprowadzona przez zespół zadaniowy ds. deinstytucjonalizacji działający w ROPS. 

6. W przypadku, gdy liczba nadesłanych zgłoszeń w naborze będzie niewystarczająca, możliwe 

jest przedłużenie terminu trwania naboru.  

7. Przy ocenie merytorycznej zespół zadaniowy ds. deinstytucjonalizacji podejmuje decyzje 

zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.  

8. Z oceny merytorycznej zgłoszeń sporządzany jest protokół wraz z rekomendowaną listą 

członków do WZDI. Lista jest przedstawiana dyrektorowi ROPS, który na jej podstawie 

podejmuje decyzję o powołaniu przedstawicieli interesariuszy procesów deinstytucjonalizacji 

do Zespołu. 

 

IV. ORGANIZACJA PRAC ZESPOŁU 

 

§9 

1. Przewodniczącym WZDI jest Dyrektor ROPS, a Wiceprzewodniczącym Zastępca Dyrektora 

ROPS. 

2. Koordynatorem prac zespołu, jest wyznaczony przez Przewodniczącego członek zespołu 

zadaniowego ROPS, do którego obowiązków należy skoordynowanie wszystkich działań 

i zadań zespołu. 

3. Praca WZDI odbywa się w formie spotkań plenarnych, pracy w grupach tematycznych, 

warsztatów, seminariów, dyskusji, spotkań on-line. 

4. Częstotliwość spotkań jest dostosowana do harmonogramu prac nad RPDI, stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

5. Pracami WZDI kieruje Przewodniczący, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego.  

6. Z każdego spotkania sporządzany jest protokół. 
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7. Na spotkania Zespołu mogą być zapraszane inne osoby, w szczególności eksperci, 

przedstawiciele środowisk naukowych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i ich jednostek organizacyjnych, w zależności od bieżących 

potrzeb. 

 

§10 

1. WZDI jest podzielony na grupy, które zajmują się poszczególnymi obszarami tematycznymi. 

W każdej grupie znajdują się interesariusze procesu deinstytucjonalizacji i eksperci z danego 

obszaru. 

2. Każda grupa tematyczna wybiera spośród swoich członków Koordynatora Grupy, który 

koordynuje jej prace, sporządza protokoły ze spotkań i reprezentuje grupę na zewnątrz. 

 

§11 

1. Praca w Zespole ma charakter społeczny. Członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani 

zwrot kosztów podróży i innych kosztów związanych z pracą w Zespole. 

2. Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu i grup roboczych zapewnia ROPS, w szczególności 

poprzez: 

a) przekazywanie informacji pomiędzy członkami Zespołu, w tym zawiadomień 

o spotkaniach, 

b) przygotowywanie programu spotkań w oparciu o ustalenia z  Przewodniczącymi Zespołu 

i Koordynatorami grup tematycznych,  

c) zapewnienie wsparcia przy organizacji spotkań, 

d) przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością Zespołu.  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§12 

1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany zarządzeniem Dyrektora ROPS z własnej 

inicjatywy lub na wniosek Zespołu.  

2. Wszelkie skargi, wnioski oraz sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga 

Dyrektor ROPS. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Wojewódzkiego Zespołu ds. Deinstytucjonalizacji 

 
Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka  

Wojewódzkiego Zespołu ds. Deinstytucjonalizacji 

 

I. Dane kandydata: 

1 Imię (imiona) i nazwisko 

 

  

2 Adres do korespondencji i dane kontaktowe 

(numer telefonu, adres e-mail)  

 

  

3 Wykształcenie i zawód 

 

  

4 Miejsce zatrudnienia/pełnienia funkcji, 

stanowisko/funkcja  

 

  

II. Doświadczenie kandydata: 

1 Przebieg kariery zawodowej  

 

  

2 Doświadczenie w zakresie podmiotowym: 

a. PS - system pomocy społecznej (DPS, 

placówki zapewniające całodobową 

opiekę, całodobowe ośrodki wsparcia, 

schroniska dla bezdomnych, 

noclegownie) 

b. PZ - system pieczy zastępczej 

(placówki opiekuńczo-wychowawcze 

różnych typów: socjalizacyjne, 

Regionalne Placówki Opiekuńczo-

Terapeutyczne, Interwencyjne Ośrodki 

Preadopcyjne) 

c. ED - system edukacji (młodzieżowe 

ośrodki wychowawcze, socjoterapii) 

d. ES - podmioty ekonomii społecznej 

(podmioty realizujące usługi w ww. 

systemach, w ramach zlecenia 

realizacji zadania publicznego), w tym 

o charakterze reintegracyjnym (CIS, 

KIS, ZAZ, WTZ) 

e. NGO – organizacje pozarządowe 

Proszę wskazać odpowiedni zakres/-y 

i opisać.  

 

3 Doświadczenie w zakresie usług 

społecznych 

 

  

III. Uzasadnienie ubiegania się o członkostwo w Wojewódzkim Zespole ds. Deinstytucjonalizacji 
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Oświadczenia:  

— Oświadczam, że nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

— Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 

— Oświadczam, że nie będę wnosił/a żadnych roszczeń finansowych wobec Województwa Śląskiego z tytułu pracy 

w Wojewódzkim Zespole ds. Deinstytucjonalizacji. 

— Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Wojewódzkiego Zespołu ds. Deinstytucjonalizacji. 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że: 

− Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

z siedzibą w Katowicach ul. Modelarska 10, kod pocztowy 40-142, e-mail: rops@rops-katowice.pl, tel. 32 730 68 68.  

− Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

z siedzibą w Katowicach ul. Modelarska 10, kod pocztowy 40-142 to: e-mail: psobusik@rops-katowice.pl, tel. 32 730 

68 84. 

− Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury wyboru członków Wojewódzkiego 

Zespołu ds. Deinstytucjonalizacji, do prowadzenia czynności administracyjnych związanych z pracą w Zespole oraz 

w celach archiwalnych. 

− Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

oraz art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

− Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, 

Marszałkowi Województwa Śląskiego oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego, podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom zajmującym się archiwizacją, a w zakresie danych 

korespondencyjnych operatorowi pocztowemu lub kurierowi. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną 

dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Samorządu Województwa 

Śląskiego i BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Dane osobowe będą ponadto 

upubliczniane wraz z Pani/Pana wizerunkiem na stronach internetowych zawierających informacje dotyczące prac 

zespołu, w tym na stronach internetowych: www.rops-katowice.pl i www.slaskie.pl. 

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji. 

− Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo 

do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

− Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

− Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie skutkuje odrzuceniem Formularza 

zgłoszeniowego do członkostwa w Wojewódzkim Zespole ds. Deinstytucjonalizacji. 

− Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

− Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Klauzula zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Katowicach moich danych osobowych zawartych na niniejszym formularzu w następujących celach: przeprowadzenia 

procedury wyboru członków Wojewódzkiego Zespołu ds. Deinstytucjonalizacji, prowadzenia czynności administracyjnych 

związanych z pracą w Zespole oraz w celach archiwalnych. 

Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie będzie to miało 

wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

 

...................................................   ............................................................ 

miejscowość i data wypełnienia 

 

  

 

 czytelny podpis kandydata  

 

Wyrażam zgodę na kandydowanie i potwierdzam prawdziwość danych zawartych w niniejszym 

formularzu zgłoszeniowym własnoręcznym podpisem. 

 

 

...................................................   ............................................................ 

miejscowość i data wypełnienia 

 

  

 

 czytelny podpis kandydata  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Wojewódzkiego Zespołu ds. Deinstytucjonalizacji 

 

Harmonogram prac nad Regionalnym planem rozwoju usług społecznych 

i deinstytucjonalizacji w województwie śląskim – RPDI 

 

Lp. Zadanie Cel/działania Czas 

realizacji 

1 Powołanie 

interdyscyplinarnego 

Wojewódzkiego 

Zespołu ds. DI, 

reprezentującego 

różnych interesariuszy 

procesów 

deinstytucjonalizacji 

oraz ekspertów 

 

− kontakt z reprezentantami departamentów wskazanymi do 

pracy w Zespole w lutym 2021 r., tj.: Departamentu 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu 

Rozwoju Regionalnego, Departamentu Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Nadzoru 

Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia, 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w celu 

potwierdzenia ich udziału w Zespole, 

− ogłoszenie naboru interesariuszy procesów 

deinstytucjonalizacji na poziomie gmin i powiatów do prac 

w Zespole (JST i ich jednostki organizacyjne, NGO, PES), 

− zaproszenie ekspertów do pracy w Zespole (np. 

przedstawiciele środowisk naukowych, Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego), 

− wybór składu i powołanie zespołu przez Dyrektora ROPS. 

luty 2022 

2 Organizacja spotkania 

inicjującego prace 

Wojewódzkiego 

Zespołu ds. DI 

− przedstawienie koncepcji prac nad RPDI, 

− podział prac zespołu na obszary interwencji (wyodrębnienie 

grup roboczych), w oparciu o obszary wskazane w Strategii 

Rozwoju Usług Społecznych: 

1. Opieka nad dzieckiem, w tym dzieckiem 

z niepełnosprawnością, 

2. Opieka nad osobami starszymi, 

3. Niezależne życie – wsparcie osób 

z niepełnosprawnościami, 

4. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, 

5. Wsparcie osób w kryzysie bezdomności. 

marzec 

2022 

3 Opracowanie diagnozy 

dla wszystkich 

obszarów interwencji 

− zebranie danych diagnostycznych przez członków zespołu 

zadaniowego ds. deinstytucjonalizacji działającego w ROPS, 

w tym na podstawie badań przeprowadzonych przez Dział 

Programowania i Analiz oraz danych statystycznych 

i sprawozdawczości, 

− praca w grupach roboczych nad diagnozą w poszczególnych 

obszarach – cykl spotkań (bezpośrednich lub on-line). 

marzec – 

kwiecień 

2022 

4 Organizacja cyklu 

warsztatów dla 

członków 

Wojewódzkiego 

− koordynacja prac przez ROPS, w ścisłej współpracy z IZ, 

− organizacja warsztatów mających na celu wypracowanie 

głównych założeń do RPDI we wszystkich obszarach 

interwencji: 

maj - 

czerwiec 

2022 
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Zespołu ds. DI • kluczowe wnioski z diagnozy, 

• cele, 

• działania, 

• oczekiwane rezultaty i wskaźniki, 

• źródła finansowania, szacunkowy budżet i kluczowe 

warunki konkursów/naborów, 

• opis sposobu wdrażania działań ujętych w ramach planu. 

5 Zebranie materiałów 

i opracowanie projektu 

RPDI 

− opracowanie projektu RPDI przez pracowników ROPS na 

podstawie wypracowanych założeń i zebranych materiałów, 

− konsultacja roboczej wersji RPDI z członkami zespołu 

Wojewódzkiego Zespołu ds. DI, 

− przedstawienie wersji roboczej projektu RPDI 

zainteresowanym Departamentom i jednostkom Samorządu 

Województwa. 

lipiec – 

wrzesień 

2022 

6 Konsultacje społeczne − poddanie projektu RPDI opiniowaniu szerszej grupy 

interesariuszy (samorządy, NGO, inni). 

wrzesień - 

październik 

2022 

7 Opracowanie 

i zatwierdzenie 

ostatecznej wersji 

RPDI 

− weryfikacja i wprowadzenie uwag zgromadzonych 

w procesie konsultacji społecznych, 

− przygotowanie ostatecznej wersji RPDI, 

− przyjęcie RPDI przez Zarząd Województwa Śląskiego, 

− publikacja i upowszechnienie dokumentu. 

listopad - 

grudzień 

2022 

 


