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REGULAMIN   
KONWENTU CENTRÓW USŁUG SPOŁECZNYCH 

z siedzibą w LUBLINIE 
 

PREAMBUŁA 
 

Uznając korzyści ze wspólnie podejmowanych działań na rzecz rozwoju usług 
społecznych oraz wielosektorowej współpracy, w tym szczególnie wykorzystania różnych form 
instytucjonalnych ekonomii społecznej, która jest wpisana w misję ustawy z 19 lipca 2019 r.                     
o realizacji usług społecznych przez centrum usług społecznych, Sygnatariusze postanowili                      
w dniu16.09.2021 r. na spotkaniu w Lublinie utworzyć platformę współpracy pod nazwą 
Konwent Centrów Usług Społecznych (dalej zwany: Konwent CUS). 

Sygnatariusze spotkania w Lublinie uznali wspólnie, że identyfikują się z postawionym 
celem ustawy o realizacji usług społecznych zmierzającym do stworzenia w kraju takiego 
systemu instytucjonalnego, według którego „mieszkańcy na zasadzie jednego okienka uzyskują 
dostęp z  różnych obszarów, świadczonych przez podmioty lokalne z różnych sektorów w ramach 
zintegrowanego lokalnego systemu”. 

 
Art. 1 

Misja i cele 
 

1. Konwent Centrów Usług Społecznych jest platformą partnerskiej współpracy powstałą 
w wyniku porozumienia Centrów Usług Społecznych i Ośrodków Pomocy Społecznej 
chcących się przekształcić w Centrum, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
19 lipca 2019 r. o realizacji usług społecznych przez centrum usług społecznych. 

2. Konwent CUS to nieformalna platforma współpracy, wynikająca z autonomicznych 
decyzji Sygnatariuszy, mająca charakter otwarty, co oznacza, że każdy jej członek ma 
prawo w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa oraz że do tej platformy 
współpracy mogą przystępować także inne podmioty, które chcą wspierać proces 
rozwoju usług społecznych w kraju. 

3. Sygnatariusze spotkania w Lublinie wypracowali następujące brzmienie misji:  

Misją Konwentu CUS jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz wspieranie się  
w dążeniu do profesjonalizacji usług społecznych, które są kierowane do ogółu 
mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób zagrożonych 
i wykluczonych społecznie, a także wzajemne działanie na rzecz rozwoju różnych 
form współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, które mogą być cennym 
partnerem w realizowaniu usług społecznych i organizacji działań wspierających. 

               To sformułowanie zostało przyjęte jako misja Konwentu CUS. 

4. Konwent CUS będzie realizował misję poprzez następujące działania: 

1) wspieranie integracji środowisk instytucjonalnych zajmujących się problematyką 
usług społecznych wokół tematyki partnerskiej współpracy, służącej wzmacnianiu 
potencjału realizatorów usług społecznych, wprowadzaniu standardów jakości usług 
społecznych, gwarantujących zaspokojenie potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin; 
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2) propagowanie wiedzy wśród instytucji administracji publicznej oraz podmiotów 
ekonomii społecznej na temat efektywności rozwiązań ustawy o realizacji usług 
społecznych przez centrum usług społecznych, dobrych wzorców działania tych nowych 
jednostek organizacyjnych lokalnych polityk społecznych; 

3) wspieranie i propagowanie dobrych wzorców partnerskiej współpracy pomiędzy 
Centrami Usług Społecznych, a organizacjami pozarządowymi, w szczególności 
prowadzącymi podmioty zatrudnienia socjalnego oraz wszystkimi innymi podmiotami 
działającymi w sektorze usług społecznych; 

4) inspirowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych do 
tworzenia na terenie gmin modeli lokalnej współpracy w zakresie realizacji usług 
społecznych, opartych na problematyce usług społecznych, w tym tworzenie własnych 
podmiotów zatrudnienia socjalnego lub podejmowania ścisłej współpracy z już 
działającymi, sprawdzonymi jednostkami zatrudnienia socjalnego. 

 

Art. 2 

Członkowie Konwentu   

1. Członkami Konwentu CUS są: 

1) członkowie zwyczajni Konwentu, którymi mogą być Centra Usług Społecznych                                  
i Ośrodki Pomocy Społecznej chcące się przekształcić w Centrum, zgodnie z zapisami 
ustawy z dnia  19 lipca 2019 roku o realizacji usług społecznych przez centrum usług 
społecznych; 

2) członkowie wspierający Konwentu CUS, którymi mogą być wszystkie instytucje 
działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, zaliczane do administracji publicznej,                   
w tym jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty 
ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne oraz inne działające bezpośrednio                                 
i pośrednio w sektorze usług społecznych; 

3) członkowie honorowi Konwentu CUS, którymi mogą być instytucje, osoby prywatne 
oraz osoby fizyczne, które utożsamiają się z ideą usług społecznych.  

2. Każdy podmiot/instytucja, która zamierza przystąpić do Konwentu CUS  jest zobowiązany do  
    podpisania  deklaracji przystąpienia do Konwentu (wzór w załączeniu), a także potwierdzenia  
    przyjęcia do wiadomości i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu. 

Art. 3 

Organizacja Konwentu 

1. Konwent CUS jako platforma współpracy organizuje swoją działalność w formie: 

1) Zjazdów członków, które obywają się nie rzadziej niż raz w roku, a w szczególnych 
przypadkach na wniosek 1/3 aktualnego stanu członkowskiego częściej dla rozwiązania 
najpilniejszych potrzeb, 

2) Rady Konwentu, będącej organem wybieralnym na Zjazdach członków z pośród 
przedstawicieli uczestniczących w zjeździe, 
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3) Grup roboczych tworzonych w zależności od potrzeb problemowych oraz potrzeby 
nawiązania współpracy a powoływanych przez Regionalną Radę Programową, 

4) bezpośrednich kontaktów roboczych pomiędzy członkami Konwentu CUS,                                                  
z wykorzystaniem Portalu Obserwatorium Centrów Usług Społecznych, wizyt studyjnych, 
poczty elektronicznej, łączności telefonicznej i innej. 

2. Każdy z Członków deleguje do prac Konwentu CUS swojego przedstawiciela, wskazując 
odpowiednią osobę w deklaracji członkowskiej. 

3. Członkowie Konwentu CUS wybierają ze swojego grona Radę Konwentu pełniącą funkcję 
Koordynatora wspólnych działań. 

4. Kadencja Rady Konwentu CUS trwa cztery lata, a praca w niej ma charakter społeczny                              
i nieodpłatny.  

5. Rada Konwentu CUS wybiera ze swojego grona na czas kadencji Przewodniczącego oraz jego 
zastępcę i sekretarza.  

6. Rada Konwentu CUS wybierana jest przez, zwykłą większością głosów członków Konwentu, 
biorących udział w głosowaniu jawnym. 

7. Rada Konwentu CUS może zaprosić do swych prac ekspertów z obszaru rynku usług 
społecznych, w tym również osoby reprezentujące Urzędy Marszałkowskie (Rops-y), 
Wojewodów, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  

8. Członkowie Konwentu CUS mogą powoływać Grupy Robocze wchodzące w strukturę 
Konwentu, stale ze sobą współpracujące w obszarze rozwiązywania problemów społecznych, 
w tym opracowywania koncepcji projektowych. 

9. Do zadań Rady Konwentu CUS należy w szczególności: 

1) organizowanie spotkań Konwentu, przedstawianie planów wspólnych przedsięwzięć; 

2) koordynowanie innych działań związanych z funkcjonowaniem Konwentu. 

3) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do Konwentu CUS nowych członków, którzy 
zgłoszą chęć przystąpienia; 

4) reprezentowanie członków Konwentu CUS w spotkaniach z przedstawicielami instytucji 
administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorcami oraz parlamentarzystami,         
a także przedstawianie stanowisk Konwentu na forum publicznym,  

5) przygotowywanie i wydawanie komunikatów i informacji o pracach Konwentu.  

Art. 4 

Postanowienia końcowe 

1. Partnerem strategicznym Konwentu zapewniającym obsługę administracyjną                                 
i finansową jest Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej. 

2. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uzgodnienia z członkami Konwentu CUS na 
zasadzie zwykłej większości głosów, a także potwierdzenia ich poprzez zawarcie 
stosownego, pisemnego Aneksu do Regulaminu. 

 

                                                                                                       Sygnatariusze  powołania Konwentu CUS 


