
Zarządzenie Nr 15/18 

Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 

z dnia 28 czerwca 2018 roku 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/18 Dyrektora ROPS w Opolu z dnia 

19 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 

 

Na podstawie §6 Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr XIII/74/99 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 października 1999 

r. w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zarządzam, co następuje: 

 

§1 

 

W Regulaminie Organizacyjnym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, stanowiącym 

załącznik do Zarządzenia Nr 2/18 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 

z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Opolu, wprowadza się następujące zmiany: 

1) §l otrzymuje brzmienie: 

„Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, zwany dalej „Ośrodkiem" działa na 

podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 

z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. 

zm.), 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.), 

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 

1390), 

7) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), 

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałania narkomanii (Dz. u. z 2018 r., póz. 1030, tj.), 

9) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), 

10) uchwały Nr XIII/74/99 Sejmiku Województwa Opolskiego (SWO) z dnia 26 października 

1999 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z późn. zm. tj.: 

1. uchwała SWO Nr XXI/149/2000 SWO z dnia 18 lipca 2000 r., 

2. uchwała SWO Nr IX/71/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r., 

3. uchwała SWO Nr XII/155/2011 z dnia 29 listopada 2011 r., 

4. uchwała SWO Nr XXV/315/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. 

5. uchwała SWO Nr XXXII/405/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. 

6. uchwała SWO Nr XXXVII/444/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. 

7. uchwała SWO Nr XV/138/2016 z dnia 30 marca 2016 r. 

8. uchwała SWO Nr XXIV/274/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 

9. uchwała SWO Nr XXXVII/404/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. 

11) uchwały Nr XIII/138/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. 

w sprawie przyjęcia Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016-2025, 

12) uchwały Nr 1602/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. 

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu 

„Opolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022" oraz przyjęcia 

projektu komunikatu ZWO o podjęciu uchwały przyjmującej ww. Program, 

13) innych obowiązujących przepisów wewnętrznych w zakresie funkcjonowania Ośrodka." 



2) §11 ust. l, pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„Inspektor Ochrony Danych (IOD)". 

3) §12 ust. l otrzymuj e brzmienie: 

„Dyrektorowi Ośrodka podlegają bezpośrednio: Zastępca dyrektora, Zastępca dyrektora ds. 

ekonomicznych - Główny Księgowy, Radca Prawny, Stanowisko ds. BHP i Ochrony 

Przeciwpożarowej, Archiwum Zakładowe, Inspektor Ochrony Danych". 

4) §25 otrzymuje brzmienie: 

„Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

1. Inspektor Ochrony Danych ma następujące zadania: 

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy 

przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i doradzanie im w tej sprawie; 

b) monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz 

Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1000) oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony 

danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, 

szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym 

audyty; 

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie 

jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

d) współpraca z organem nadzorczym; 

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych 

z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz w stosownych przypadkach prowadzenie 

konsultacji we wszelkich innych sprawach. 

2. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka 

związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania." 

5) Schemat organizacyjny będący załącznikiem do Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 2/18 Dyrektora 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§2 

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełnię osobiście. 

 

§3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


