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Uchwała Nr XLV/1031/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

 
w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego O środka 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  2017  r.  poz. 2077, 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 XL/569/09 z dnia  
 26 października 2009 r. w sprawie uchwalenia  Statutu Regionalnego  Ośrodka Polityki  
Społecznej w Poznaniu. 

 
§3  
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielopolskiego. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XLV/1031/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

 
w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego O środka Polityki Społecznej w Poznaniu 
 

 
Z dniem 1 stycznia 2018 roku Wojewoda Wielkopolski przejął do realizacji zadania 
dotychczas wykonywane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu                     
w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego związane z koordynacją systemów 
zabezpieczenia społecznego osób przemieszczających się w granicach Unii Europejskiej               
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie świadczeń  rodzinnych oraz  związane 
z koordynacją systemu zabezpieczenia społecznego  w przypadku przemieszczania się osób 
w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na mocy ustawy                
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j.  Dz.  U.  z  2017  r. poz. 1952)               
i w zakresie świadczenia wychowawczego i ustawy z dnia 1 lutego 2016r. o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz.  U.  z  2017  r. , poz. 1851). 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. 
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Załącznik 
do Uchwały Nr XLV/1031/18 
Sejmiku 
Województwa  Wielkopolskiego 
z dnia 23 kwietnia 2018 r.  

 
 

Statut 

Regionalnego O środka Polityki Społecznej w Poznaniu 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Regionalny Ośrodek Polityki  Społecznej w Poznaniu, zwany dalej „Ośrodkiem” jest 
wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio  
Zarządowi Województwa  Wielkopolskiego. 

2. Ośrodek realizuje zadania samorządu województwa o charakterze wojewódzkim          
z zakresu polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej.  

3. Ośrodek obejmuje swoim działaniem obszar województwa wielkopolskiego. 
4. Siedzibą Ośrodka jest miasto Poznań. 

 

ZADANIA OŚRODKA  

§ 2 

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, pomocy społecznej, współpracy organizacjami pozarządowymi – 
po konsultacji z powiatami, 

2) opracowanie i realizacja regionalnych programów wyrównywania szans różnych 
grup społecznych wymagających programów wyrównania szans różnych grup 
społecznych wymagających  wsparcia we współpracy z samorządami lokalnymi      
i organizacjami pozarządowymi,  

3) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej, 

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 szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej, 
8) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie 

realizacji zadań dotyczących polityki społecznej, 
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9) wspieranie merytoryczne i finansowe organizacji społecznych, Kościoła 
Katolickiego i innych kościołów, związków wyznaniowych, fundacji, stowarzyszeń, 
pracodawców, osób fizycznych i prawnych w zakresie  pomocy społecznej, w tym 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zlecenie im 
zadań,  

10) współdziałanie z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w tworzeniu         
i realizacji projektów w zakresie polityki społecznej, współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej, 

11) gospodarowanie środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będącymi w dyspozycji  Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, 

12)  opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do 
organizowania turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych, 

13)  realizacja zadań obronnych wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia państwa w czasie wojny.”, 

 

KIEROWNICTWO OŚRODKA 

§ 3 

1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor Ośrodka przy pomocy zastępców dyrektora     
i głównego księgowego. 

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 
3. Zastępców Dyrektora  Ośrodka  zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka w uzgodnieniu  

z Marszałkiem Województwa. 
4. Do zakresu działania Dyrektora Ośrodka należy w szczególności: 

a) reprezentowanie Ośrodka wobec organów samorządu województwa, 
b) wykonywanie uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa dotyczących polityki 

społecznej a w szczególności pomocy społecznej, 
c) przygotowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia przez organy Samorządu  

Województwa: 
- planów działalności Ośrodka, 
- projektu budżetu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,  

d) gospodarowanie środkami  finansowymi uchwalonymi w budżecie województwa, 
w tym działalności Ośrodka, w ramach pełnomocnictwa Zarządu Województwa, 

e) składanie okresowych sprawozdań z wykonania zadań, 
f) gospodarowanie środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych będącymi w dyspozycji Samorządu Województwa, 
g) gospodarowanie środkami unijnymi, 
h) ustalenie regulaminu organizacyjnego Ośrodka, 
i) wykonywanie czynności pracodawcy wobec pracowników Ośrodka, 
j) składanie Zarządowi Województwa corocznych sprawozdań z działalności  

interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, regionalnej placówki opiekuńczo 
terapeutycznej oraz ośrodka adopcyjnego, a także przedstawienie planów działań 
tych jednostek na kolejny rok. 

 



5 

 

ORGANIZACJA OŚRODKA 

§ 4 

1. W skład Ośrodka wschodzą następujące komórki organizacyjne: 
1) Dział Administracyjny, 
2) Dział Koordynacji Integracji Społecznej, 
3) Dział Koordynacji Polityki Społecznej 
4) Dział Księgowości 
5) Dział Organizacyjny 
6) Dział Planowania i Analiz 
7) Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej 
8) Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny 

2. Główny Księgowy organizuje i nadzoruje pracę Działu księgowości. 
3. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych organizują pracę komórki                 

i nadzorują pracę podległych pracowników. 
4. Szczegółową organizację pracy, zakresy  działania poszczególnych komórek 

organizacyjnych oraz tryb pracy Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społeczne w Poznaniu, zatwierdzany przez 
Dyrektora Ośrodka. 

 

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.  

3. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa jednoosobowo na podstawie 
pełnomocnictwa  udzielonego przez Zarząd Województwa Dyrektor Ośrodka,               
a w razie jego nieobecności  Zastępca Dyrektora.          

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWA 

§ 6 

Stosunek pracy pracowników  Ośrodka regulują przepisy Kodeksu pracy i ustawy                    
o pracownikach samorządowych. 

§ 7 

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
2. Zmiany statutu wymagają uchwały  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 
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