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REGULAMIN 

ŚLĄSKIEJ RADY PODMIOTÓW REINTEGRACYJNYCH 

 

I. Śląska Rada Podmiotów Reintegracyjnych, zwana dalej: Radą, służy wymianie 

doświadczeń, wypracowywaniu wspólnych stanowisk, prezentowaniu propozycji rozwiązań 

systemowych w kluczowych sprawach dotyczących problematyki świadczenia usług 

reintegracji społecznej i zawodowej, współpracy z jednostkami administracji rządowej, 

jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), w obszarze: 

 przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; 

 reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których 

mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 43, poz. 225 z późn. zm.); 

 rehabilitacji i integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, o których mowa 

w art. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 

II. Powołanie Rady zostało zainicjowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego, zwany dalej ROPS. 

 

§ 1  

Cele Rady 

Rada dla realizacji misji przyjmuje następujące cele: 

1. Aktywność o charakterze opiniująco-doradczym, zmierzająca do wzmocnienia, rozwoju 

oraz współpracy podmiotów ekonomii społecznej; 

2. Integrowanie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, zwiększanie 

efektywności ich działań, tworzenie sieci współpracy i wymiany informacji oraz dobrych 

praktyk, wskazywanie kierunków rozwoju polityki regionalnej w obszarze integracji 

społecznej; 

3. Integracja środowisk instytucjonalnych zajmujących się problemami wykluczenia 

społecznego i wzmacnianiem zatrudnienia socjalnego osób długotrwale bezrobotnych, 

w tym osób niepełnosprawnych, jako instrumentu ułatwiającego wykonywanie zadań przez 
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jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz instytucje rynku pracy, szczególnie na 

obszarze województwa śląskiego; 

4. Propagowanie wiedzy wśród instytucji administracji publicznej, administracji samorządowej 

oraz organizacji pozarządowych na temat efektywności rozwiązań ustawy o zatrudnieniu 

socjalnym, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, w tym dobrych wzorców działania: 

a) Warsztatów Terapii Zajęciowej, zwanych dalej WTZ; 

b) Zakładów Aktywności Zawodowej, zwanych dalej ZAZ; 

c) Klubów Integracji Społecznej, zwanych dalej KIS; 

d) Centrów Integracji Społecznej, zwanych dalej CIS; 

5. Inspirowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych do 

tworzenia na terenie gmin i powiatów województwa śląskiego modeli lokalnej współpracy, 

opartych na problematyce zatrudnienia socjalnego, w tym reintegracji zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

   

§ 2 

Członkowie Rady 

1. Rada liczy łącznie 8 osób i składa się z 2 przedstawicieli CIS, 2 przedstawicieli KIS, 

2 przedstawicieli ZAZ i 2 przedstawicieli WTZ. 

2. Pracę Rady wspiera ROPS, który zapewnia obsługę administracyjną, w szczególności: 

koordynację i organizację spotkań Rady, sporządzanie protokołów ze spotkań, kontakt 

z członkami Rady. 

3. Praca w Radzie ma charakter społeczny. Członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani 

zwrot innych kosztów związanych z pracą w Radzie. 

4. Kadencja Rady trwa dwa lata i jest wspólna dla jej członków. 

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady na skutek: 

a) pisemnego zrzeczenia się mandatu, dostarczonego do ROPS, 

b) skazania przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej,  

c) śmierci,  

ROPS na podstawie sporządzonego przez komisję skrutacyjną protokołu dokonuje 

uzupełnienia składu Rady. 

6. Członkowie Rady podczas pierwszego posiedzenia wybierają spośród siebie dwuosobowe 

prezydium, które: 

a) kieruje pracami Rady,  

b) odpowiada za komunikację pomiędzy członkami Rady oraz Radą i ROPS, 
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c) reprezentuje Radę wobec zewnętrznych podmiotów.  

7. Wybór prezydium, o którym mowa w ust. 6 odbywa się zwykłą większością głosów 

w głosowaniu jawnym. 

8. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu przyjętego większością głosów. 

9. Ukonstytuowanie Rady i ewentualne zmiany w jej składzie stwierdza dyrektor ROPS 

odpowiednim zarządzeniem. 

10. Posiedzenia Rady są zwoływane z inicjatywy jej członków lub ROPS, nie rzadziej niż 3 razy 

w roku. 

11. W sprawach o istotnym znaczeniu Rada przeprowadza głosowania. Decyzje podejmowane są 

zwykłą większością głosów, przy kworum stanowiącym co najmniej połowę składu Rady. 

12. Głosowania odbywają się w trakcie posiedzeń Rady. W uzasadnionych przypadkach 

głosowania odbywają się w trybie obiegowym (indywidualnego zbierania głosów). 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uzgodnienia z członkami Rady na zasadzie 

zwykłej większości głosów, a także potwierdzenia ich wprowadzenia w formie pisemnej 

w postaci aneksu. 

2. Sprawy nie określone Regulaminem rozstrzyga prezydium Rady w porozumieniu z członkami 

Rady i ROPS. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia jego podania do wiadomości członkom Rady. 

 


