
Uchwała Nr  53/2018 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  07 grudnia 2018 roku 

 

w sprawie: trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału  

w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i wojewódzkie samorządowe 

jednostki organizacyjne nadzorowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Niniejsza uchwała reguluje nabór do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w trybie 

otwartego konkursu ofert osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zwanej dalej 

Ustawą, z wyłączeniem osób, które nie spełniają wymogów określonych w § 6 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

§ 2. 

1. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej jest otwarty. 

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się m. in. na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl) zwanego 

dalej Urzędem, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.bip.umww.pl) oraz na portalu 

„Wielkopolskie Wici” (www.wielkopolskiewici.pl), zwanego dalej Portalem. 

3. Termin do składania wniosków określonych w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy 

niż 14 dni licząc od dnia opublikowania tego ogłoszenia w miejscu, o którym mowa w ust.2. 

4. Informacje o kandydatach, których zgłoszono do naboru, stanowią informację publiczną  

w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 

http://www.umww.pl/
http://www.bip.umww.pl/
http://www.wielkopolskiewici.pl/
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5. Jedna organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, mogą 

zgłosić nie więcej niż trzech swych przedstawicieli. 

§ 3. 

1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, które prowadzą 

działalność pożytku publicznego na terenie województwa wielkopolskiego, zgłaszają 

kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych do Departamentu 

Organizacyjnego i Kadr Urzędu, za wnioskiem o wpisanie swojego przedstawiciela do 

bazy, o której mowa w § 4 uchwały. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

2. Zgłoszenia dokonują osoby upoważnione do reprezentacji uprawnionych organizacji lub 

podmiotów, o których mowa powyżej. 

§ 4. 

Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu prowadzi bazę przedstawicieli organizacji 

pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, którzy zostali zgłoszeni 

do udziału w pracach komisji konkursowych Urzędu i wojewódzkich samorządowych 

jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, 

zwaną dalej Bazą, poprzez wpis zgłoszonych kandydatów. 

 

§ 5. 

Bazę tworzy się na rok kalendarzowy, w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na 

który tworzy się Bazę. 

 

§ 6. 

1. Kandydaci zgłoszeni do Bazy przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony 

w art. 3 ust. 3 Ustawy powinni spełniać następujące kryteria: 

1) mieć pełną zdolność do czynności prawnych, 

2) złożyć oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny ofert. 

2. Zgłoszeni kandydaci składają oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 1. 

3. Kandydaci spełniający warunki formalne są wpisywani do Bazy. 

4. Dyrektor Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu informuje pisemnie 

zainteresowaną osobę oraz organizację pozarządową lub inny podmiot, o którym mowa 

w art. 3 ust. 3 Ustawy, o przyczynach odmowy wpisu do Bazy albo wykreślenia z Bazy 

zgłoszonego kandydata. 
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§ 7. 

1. Lista kandydatów wpisanych do Bazy zostaje niezwłocznie upubliczniona. 

2. Lista, o której mowa w ust. 1 zamieszczana jest na stronie internetowej Urzędu,  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na Portalu. 

3. Lista zawiera: 

1) imię i nazwisko zgłoszonej osoby, 

2) wskazanie organizacji, która(/e) zgłosiła(/y) kandydata. 

 

§ 8. 

1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu/wojewódzkich samorządowych 

jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego, merytorycznie odpowiedzialni za przeprowadzenie otwartego 

konkursu ofert, przedstawiają Zarządowi Województwa Wielkopolskiego kandydatury 

co najmniej 2 osób z Bazy ubiegających się o członkostwo w danej komisji w oparciu 

o następujące kryteria: 

1) wybraną przez kandydatów tematykę zadeklarowaną w formularzu zgłoszeniowym, 

2) unikanie potencjalnego konfliktu interesów. 

2. W sytuacji, gdy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy w danym zakresie merytorycznym, 

niepodlegających wyłączeniu jest więcej niż miejsc przewidzianych dla członków 

komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe przeprowadza się 

losowanie. 

W sytuacji, gdy ww. przedstawicieli jest tylu, ile miejsc przewidzianych dla członów 

komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe dokonuje się wyboru. 

Losowanie w celu wyboru co najmniej 2 osób, które wchodzą w skład komisji 

konkursowej, przeprowadza Dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu/wojewódzkiej 

samorządowej jednostki organizacyjnej nadzorowanej przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego. 

3. W przypadku braku lub wyłączenia kandydatów do konkretnej komisji konkursowej  

z danego zakresu merytorycznego, objętego otwartym konkursem ofert, odpowiednio 

do zaistniałej sytuacji: przeprowadza się odpowiednio drugie losowanie spośród 

pozostałych kandydatów albo wybiera pozostałych kandydatów spośród innych osób 

wpisanych do bazy, zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 2. 
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4. Wyboru, z pominięciem losowania, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, 

dokonuje się tylko w sytuacji, gdy liczba pozostałych kandydatów niepodlegających 

wyłączeniu jest zgodna z liczbą wolnych miejsc w komisji konkursowej. 

 

§ 9. 

1. Z wyboru kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących 

organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy sporządza 

się protokół. 

2. Protokół zawiera w szczególności: 

1) listę kandydatów do udziału w pracach komisji, spośród których dokonano losowania 

zawierającą imiona i nazwiska, 

2) informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru, 

3) listę osób, które wybrano do składu komisji konkursowej, 

4) uzasadnienie. 

 

§ 10. 

1. Komisję konkursową powołuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego niezwłocznie 

po zakończeniu oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert. 

2. Członkowie komisji konkursowej otrzymują listę organizacji pozarządowych 

 i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, które podlegają ocenie 

merytorycznej w określonym konkursie w celu wypełnienia deklaracji, która stanowi 

załącznik Nr 2 do Uchwały. 

3. Deklaracja, o której mowa w ust. 1 potwierdza m.in. wolę udziału członka komisji  

w pracach danej komisji konkursowej oraz zawiera oświadczenie w sprawie spełniania 

wymogów formalnych do uczestnictwa w jej pracach. 

 

§ 11. 

1. Komisje konkursowe będą pracować w godzinach pracy Urzędu. 

2. W wyjątkowych sytuacjach komisje konkursowe mogą działać po godzinach pracy 

Urzędu. 
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§ 12. 

1. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny. 

2. Za udział w posiedzeniu komisji konkursowych przedstawicielom organizacji 

pozarządowych lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy nie przysługuje 

zwrot kosztów podróży. 

 

§ 13. 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom komórek organizacyjnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz dyrektorom 

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 14. 

Traci moc uchwała Nr 5381/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 

2014 roku w sprawie: trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału  

w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 15. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr  53/2018 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  07 grudnia 2018 roku 

 

w sprawie: trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału  

w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i wojewódzkie samorządowe 

jednostki organizacyjne nadzorowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) w skład komisji 

konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert wchodzą osoby wskazane 

przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy  

– z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 Ustawy, które biorą udział w konkursie.  

W związku z powyższym niezbędnym staje się określenie procedury umożliwiającej 

wyłonienie przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3 Ustawy, którzy będą uczestniczyli w pracach komisji konkursowych – stworzenie bazy 

kandydatów. 

Przyjęte rozwiązanie umożliwi właściwą realizację zapisów ustawowych oraz zagwarantuje 

transparentność standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy. 

W powyższej sytuacji uzasadnione jest ustalenie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

ww. procedury. 

Sekretarz 

Województwa Wielkopolskiego 

        Tomasz Grudziak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 53/2018  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 07 grudnia 2018 roku 

 

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KOMISJI KONKURSOWYCH OPINIUJĄCYCH 

OFERTY ZŁOŻONE W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 

 
1. Informacje o podmiocie zgłaszającym: 

Pełna nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszającej Kandydata (zgodna  

z aktualnym wypisem z odpowiedniego rejestru/ewidencji). 

 

 

 

 

 

kod pocztowy 

miejscowości 

ulica nr posesji nr lokalu 

 

 

   

gmina powiat nr telefonu mejl 

 

 

   

Status prawny Nr właściwego 

rejestru/ewidencji 

Data wpisu/rejestracji 

 

 

 

  

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zgłoszenia (imię i nazwisko, funkcja): 

 

 

 

Nr telefonu Mejl: 

 

2. Informacje o Kandydacie: 

Imię i nazwisko  

 

Telefon(y) 

 

 

Mejl  

 

Opis 

kwalifikacji  

i doświadczenia 
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Deklarowane 

obszary pracy 

Kandydata 

(podkreślić 

właściwe) 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

Działania na rzecz seniorów 

Działania na rzecz rodziny 

Działania na rzecz dzieci i młodzieży 

Edukacja i nauka 

Ekonomia społeczna 

Kultura 

Kultura fizyczna i turystyka 

Rolnictwo i rozwój wsi 

Przeciwdziałanie uzależnieniom 

Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna 

 

Inne (jakie?) ……………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

 

      ………………………., dnia …………………… 

………………………………………. 

(pieczęć podmiotu zgłaszającego) 

 

……………………………………….               ………………………………………. 

(podpis (y) osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu) 

 

UWAGA: Osoby uprawnione do podpisania zgłoszenia w imieniu podmiotu zgłaszającego nie 

dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisać się czytelnie pełnym imieniem  

i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. 

 

 

 

 

Oświadczam, że wskazane w zgłoszeniu dane są prawdziwe i w przypadku ich zmiany 

niezwłocznie o tym powiadomię. 

Oświadczam, iż zapoznałem (-am) się z trybem naboru przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów 

ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

Oświadczam gotowość do rzetelnej i bezstronnej oceny ofert. 

 

 

 

........................................................... 

(czytelny podpis Kandydata na członka komisji konkursowej) 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2018  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 07 grudnia 2018 roku 

 

 

Poznań, dnia………………….. roku 

 

 

 

........................................................... 

(imię i nazwisko) 

 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ  

ORAZ OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UNIKANIA KONFLIKTU 

INTERESÓW 
 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zgadzam się na udział w opiniowaniu ofert złożonych  

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie ………………………………………………………………….. 

 

Składając tę deklarację, oświadczam, że nie reprezentuję żadnej organizacji pozarządowej lub 

podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie biorących udział w ww. konkursie. 

 

Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych oraz, że w okresie ostatnich  

3 lat nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym oferentem oraz nie byłem 

członkiem władz któregokolwiek oferenta. 

 

Oświadczam, że nie pozostaję wobec oferentów biorących udział w ww. konkursie  

w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do 

mojej bezstronności. 

 

Oświadczam, że wskazane powyżej dane są prawdziwe i w przypadku ich zmiany niezwłocznie 

o tym powiadomię. 

Oświadczam, iż zapoznałem (-am) się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji 

pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych 

konkursów ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nadzorowane przez Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

........................................................... 

(czytelny podpis) 

 


