UCHWAŁA NR XXXV/655/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się Statut Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w brzmieniu załącznika
do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXII/586/21 z dnia
21 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego
Małgorzata Waszak-Klepka
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/655/21
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 października 2021 r.
Statut
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest wojewódzką
samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Ośrodek podlega bezpośrednio Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
3. Ośrodek
realizuje
zadania
samorządu
województwa
o charakterze
wojewódzkim
z zakresu polityki społecznej, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, nałożone powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej oraz samorządowej.
4. Ośrodek obejmuje swoim działaniem obszar województwa wielkopolskiego.
5. Siedzibą Ośrodka jest miasto Poznań.
6. Ośrodek jest pracodawcą dla osób w nim zatrudnionych.
7. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:
1) uchwały nr VIII/33/99 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie
powołania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej;
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
6) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
7) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
8) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
11) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;
12) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
13) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
14) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych;
15) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
16) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych;
17) niniejszego statutu;
18) Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka.
ZADANIA OŚRODKA
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§ 2.
Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej;
2) koordynowanie polityki społecznej w poszczególnych obszarach, zgodnie z posiadanymi kompetencjami
ustawowymi
i zapisami
strategii
polityki
społecznej,
w tym szczególnie: polityki rodzinnej, senioralnej, migracyjnej, na rzecz osób z ograniczoną sprawnością,
na
rzecz
osób
z kategorii
wysokiego
ryzyka
socjalnego,
w tym koordynacji sektora ekonomii społecznej;
3) opracowywanie regionalnych programów i polityk publicznych w obszarze polityki społecznej zgodnie
z kompetencjami ustawowymi i systemem strategicznym województwa wielkopolskiego;
4) diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w województwie wielkopolskim;
5) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej i przekazywanie jej właściwym organom;
6) współpraca z innymi komórkami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i jednostkami
podległymi Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w zakresie planowania i realizacji działań
Samorządu Województwa Wielkopolskiego w obszarze polityki społecznej;
7) współpraca z administracją rządową w zakresie wykonywania zadań w obszarze polityki społecznej, w tym
szczególnie kształtowania ładu prawnego i rozwiązań systemowych na rzecz poszczególnych adresatów
strategii polityki społecznej;
8) realizacja przedsięwzięć i projektów w obszarze polityki społecznej współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych i krajowych;
9) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym ich wypracowywanie,
finansowanie, upowszechnianie;
10) stwarzanie warunków do rozwoju, finansowanie, promowanie i wdrażanie innowacji społecznych
w obszarze polityki społecznej;
11) wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań w obszarze polityki społecznej
w zakresie merytorycznym, finansowym i rzeczowym, w tym w szczególności poprzez dostarczanie
wiedzy, modeli i narzędzi;
12) wspieranie kadr pomocy i integracji społecznej, w tym organizowanie kształcenia oraz szkolenia
zawodowego, w szczególności kadr pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej;
13) wspieranie współpracy sektorowej i międzysektorowej na rzecz adresatów strategii polityki społecznej,
w tym szczególnie tworzenie przestrzeni do sieciowania i wymiany doświadczeń;
14) wspieranie instytucji realizujących zadania na rzecz adresatów strategii polityki społecznej w zakresie
merytorycznym, finansowym i rzeczowym, w tym w szczególności poprzez dostarczanie wiedzy, modeli
i narzędzi;
15) współpraca z partnerami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi w zakresie realizacji
wspólnych przedsięwzięć w obszarze polityki społecznej oraz wzajemnej wymiany doświadczeń;
16) realizacja kampanii społecznych w obszarach związanych z polityką społeczną;
17) koordynacja zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego związanych z koniecznością zapewniania
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
18) realizacja zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego, o których mowa w ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności: opracowywanie ramowych programów ochrony
osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz ramowych programów oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
19) realizacja zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego, o których mowa w ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności:
a) prowadzenie ośrodków adopcyjnych dla województwa wielkopolskiego,
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b) monitoring przebiegu procesów adopcyjnych w województwie wielkopolskim;
20) realizacja zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego wynikających z ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności:
a) koordynacja i nadzór nad tworzeniem
w województwie wielkopolskim,

i funkcjonowaniem

zakładów

aktywności

zawodowej

b) gospodarowanie środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będącymi
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
c) opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów
rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych;
21) realizacja zadań obronnych wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa
w czasie wojny”.
KIEROWNICTWO OŚRODKA
§ 3.
1. Ośrodkiem zarządza, kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor Ośrodka.
2. W sprawach majątkowych nieprzekraczających czynności zwykłego zarządu, związanych z działalnością
statutową Ośrodka, w tym zaciągania zobowiązań finansowych oraz w sprawach związanych
z reprezentowaniem przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszelkich
postępowaniach związanych z działalnością Ośrodka, Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
3. Na czas usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej chorobą, wyjazdem służbowym lub urlopem
Dyrektor Ośrodka może upoważnić swojego zastępcę do podejmowania czynności, o których mowa w ust. 1-2
powyżej.
4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda, w formie uchwały,
Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
5. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
6. Dyrektor Ośrodka wykonuje swoje zadania przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców Dyrektora
Ośrodka.
7. Zastępców Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka po zasięgnięciu opinii Marszałka
Województwa Wielkopolskiego.
8. Do zakresu działania Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:
1) reprezentowanie Ośrodka wobec organów samorządu województwa, jednostek samorządu terytorialnego,
administracji rządowej, samorządowej oraz innych organów i podmiotów - w zakresie realizacji zadań
statutowych Ośrodka;
2) wykonywanie uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa dotyczących polityki społecznej, a w szczególności
pomocy społecznej;
3) przygotowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia przez organy Samorządu Województwa:
a) planów działalności Ośrodka,
b) projektu budżetu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu;
4) gospodarowanie
środkami
finansowymi
uchwalonymi
w budżecie
w tym działalności Ośrodka, w ramach pełnomocnictwa Zarządu Województwa;

województwa,

5) składanie okresowych sprawozdań z wykonania zadań;
6) gospodarowanie środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będącymi
w dyspozycji Samorządu Województwa;
7) gospodarowanie środkami unijnymi;
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8) ustalenie regulaminu organizacyjnego Ośrodka;
9) wykonywanie czynności pracodawcy wobec pracowników Ośrodka;
10) składanie Zarządowi Województwa corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz ośrodków
adopcyjnych, a także przedstawienie planów działań tych jednostek na kolejny rok.
ORGANIZACJA OŚRODKA
§ 4.
1. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Dział Organizacyjno – Administracyjny;
2) Dział Finansowo – Kadrowy;
3) Dział Polityki Senioralnej;
4) Dział Polityki Rodzinnej;
5) Dział Polityki Migracyjnej;
6) Dział Polityki ds. Osób z Ograniczoną Sprawnością;
7) Dział Włączenia Społecznego;
8) Dział Rozwoju Kadr Pomocy i Integracji Społecznej;
9) Dział Innowacji Społecznych.
2. W skład Ośrodka wchodzą także:
1) Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu;
2) Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Pile;
3) Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Lesznie;
4) Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Koninie;
5) Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Kaliszu,
3. Szczegółową organizację pracy, zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz tryb
pracy Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,
nadawany przez Dyrektora Ośrodka.
4. Szczegółowe zadania oraz organizację działania, w tym godziny pracy ośrodków adopcyjnych, o których
mowa jest w ust. 2, określa ich regulamin organizacyjny, opracowany przez Kierowników poszczególnych
ośrodków - w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.
FINANSE I MAJĄTEK OŚRODKA
§ 5.
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
2. Środki trwałe i majątek ruchomy będące w dyspozycji Ośrodka podlegają ewidencji księgowej i poza
księgowej na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 6.
Stosunek pracy pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych
i Kodeksu pracy.
§ 7.
Zmiany statutu wymagają uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXV/655/21
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 305 z późn. zm.) „jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej
nazwę, siedzibę i przedmiot działalności”. Ponadto, art. 12 ust 2 przywołanej ustawy organ samorządowy
tworząc jednostkę budżetową, nadaje jej statut.
Aktualnie obowiązujący statut Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej jako: „Ośrodek”) wymagał
dostosowania w zakresie struktury organizacyjnej, kompetencji zarządczych, a także realizowanych zadań do
dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego oraz celów realizowanych przez Ośrodek.
Do najważniejszych zmian w ww. obszarze zaliczyć należy:
1)wyodrębnienie jako autonomicznej komórki organizacyjnej Działu Polityki Migracyjnej
z dotychczasowego działu Polityki Rodzinnej i Migracyjnej. Przedmiotowa zmiana podyktowania jest
dynamicznymi zmianami w zakresie kreowania przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego polityki na
rzecz migrantów. Migranci są jedną z grup bezpośrednio wskazanych w Strategii Polityki Społecznej dla
Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku, zaś na bieżąco identyfikowane potrzeby w zakresie ich wsparcia
są ogromne. W związku z otrzymaniem wsparcia finansowo-organizacyjno-technicznego dla rozwoju Centrów
Integracji Cudzoziemców w Wielkopolsce w ramach projektu "Budowanie struktur dla integracji
cudzoziemców w Polsce" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
(FAMI) konieczność utworzenia odrębnego Działu Polityki Migracyjnej w Ośrodku jest w pełni uzasadniona
i zapewni kompleksową realizację zadania na terenie województwa wielkopolskiego.
2)utworzenie ośrodków adopcyjnych w Koninie oraz Kaliszu. Zgodnie z art. 184 ustawy
z
dnia
9 czerwca
2011r.
o wspieraniu
rodziny
i systemie
pieczy
zastępczej
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa.
W województwie wielkopolskim ww. zadanie wykonuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
który od dnia 1 stycznia 2012 r. koordynuje oraz monitoruje pracę Ośrodka Adopcyjnego w Poznaniu, Lesznie
oraz w Pile oraz 3 niepublicznych ośrodków adopcyjnych w Koninie, Kaliszu i w Poznaniu. Mając na uwadze
priorytety Samorządu Województwa Wielkopolskiego, tj. m.in. kształtowanie regionalnej polityki społecznej
z uwzględnieniem analizy społecznych konsekwencji przemian zachodzących w obrębie m.in. życia rodzinnego
i pieczy zastępczej, wskazane jest szukanie nowych rozwiązań strukturalnych. Zaplanowana zmiana
dotychczasowej struktury umożliwi skonsolidowanie obecnych ośrodków, z których 3 działają na odmiennych
zasadach finansowych oraz organizacyjnych (ośrodki niepubliczne) co zapewni spójną koordynację zadania,
ujednolicenie procedur adopcyjnych wykonywanych na terenie Wielkopolski oraz najpełniejsze wykorzystanie
środków finansowych, a także pozwoli na rozwinięcie współpracy Ośrodków Adopcyjnych w Wielkopolsce
z pozostałymi instytucjami w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3)wprowadzenie identyfikacji regionalnej w oznaczeniu ośrodków adopcyjnych polegającej na dodaniu
w nazwie każdego ośrodka przymiotnika "Wielkopolski" (np. „Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny
w Poznaniu”). Przedmiotowa zmiana pozwoli na promowanie Województwa Wielkopolskiego oraz podkreśli
umiejscowienie ośrodków na mapie placówek adopcyjnych w Polsce.
Tak znaczące zmiany spowodowały konieczność opracowania nowego Statutu Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Poznaniu, w celu dostosowania go do aktualnie wykonywanych i nałożonych zadań.
Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest zasadne.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E3E921E2-8582-4632-A56A-3C6E7C8C8DDD. Uchwalony

Strona 1

