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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 2017 r., poz. 1769  ze 

zm.), 

2) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.), 

3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 783 

ze zm.), 

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1390), 

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.), 

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077.), 

7) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa: (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 

2096 ze zm.), 

8) uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/16/9/2000 z dnia 10 stycznia 2000 roku  

w sprawie powołania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Katowicach ze 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: 

 

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, 

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, 
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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 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej należy organizowanie 

i prowadzenie ośrodków adopcyjnych. 

 

§ 4 

Przy realizacji swych zadań Ośrodek współpracuje z organami 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 ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Ośrodka określonych ustawami oraz niniejszym 

statutem. 

3. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Ośrodka. 

4. Dyrektor powołuje i odwołuje swojego Zastępcę. 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 zatwierdzony przez Zarząd 

Województwa Śląskiego. 

  

§ 7 

1. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu Województwa Śląskiego. 

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków ustalony na okres roku budżetowego. 

 

§ 8 

1. Nadzór Zarządu Województwa Śląskiego nad działalnością Ośrodka polega w szczególności na:  

1) przyjęciu kierunków działania Ośrodka, 

2) dokonywaniu okresowej rocznej oceny działalności Ośrodka pod kątem wypełniania przez niego 

ustalonych zadań, 

3) zatwierdzanie rocznego planu dochodów i wydatków Ośrodka. 

 

§ 9 

Ośrodek używa podłużnej pieczęci nagłówkowej o treści: „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego”. 

  

 

§ 10 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


