
                                                         UCHWAŁA NR 662/21 

ZARZĄDU WOJEWODZTWA ŁÓDZKIEGO 

                                                            z dnia 6 lipca 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad naboru kandydatów do komisji konkursowych opiniujących 

oferty składane w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych  

oraz ogłoszenia o ich naborze 

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 i 1668, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 15 ust. 2a i d ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustala się zasady naboru wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

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

i o wolontariacie kandydatów do składu komisji konkursowych opiniujących oferty składane  

w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Łódzkiego, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały.  

§ 2. 1. Ogłasza się nabór ciągły wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz 

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

publicznego i o wolontariacie kandydatów do składu komisji konkursowych opiniujących oferty 

składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Łódzkiego. 

2. Ustala się treść ogłoszenia o naborze, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2  

do uchwały. 

3. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się na stronie internetowej www.ngo.lodzkie.pl oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 2253/11 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia kryteriów  

i zasad naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 

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

i o wolontariacie do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych oraz ogłoszenia 

naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 



zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 127/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. 

oraz uchwałą nr 191/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2013 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 662/21 

Zarządu Województwa Łódzkiego  

z dnia 6 lipca 2021 r. 

 

Zasady naboru wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

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

publicznego i o wolontariacie kandydatów do składu komisji konkursowych 

opiniujących oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Łódzkiego 

 

I. Informacje ogólne  

1. Nabór wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(zwanej dalej: Ustawą) kandydatów do składu komisji konkursowych opiniujących oferty 

składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Łódzkiego, prowadzony jest przez Zarząd Województwa Łódzkiego w trybie ciągłym. 

2. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów wskazanych przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy do składu komisji 

konkursowych opiniujących oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Łódzkiego, zwanej dalej: Bazą kandydatów, w oparciu  

o którą wybierani będą członkowie tych komisji.  

3. Baza kandydatów jest tworzona i prowadzona przez komórkę organizacyjną rozumianą 

jako departament lub równorzędna komórka organizacyjna o innej nazwie (kancelaria) oraz 

samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, 

odpowiedzialną za koordynację naboru kandydatów do składu komisji konkursowych 

opiniujących oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Łódzkiego oraz prowadzenie Bazy kandydatów (zwaną dalej: 

Komórką organizacyjną). 

4. Utworzona Baza kandydatów obowiązuje do odwołania. 

5. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych opiniujących oferty 

składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Łódzkiego określane są w Programie współpracy samorządu województwa łódzkiego  

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dany rok.  



6. Ilekroć w Załączniku jest mowa o Organizacjach, należy przez to rozumieć organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.  

 

II. Wymagania wobec kandydatów do składu komisji konkursowych opiniujących oferty 

składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Łódzkiego  

1. Kandydatem może być osoba, która:  

1) jest pełnoletnia;  

2) wyraziła zgodę na kandydowanie i udział w pracach komisji;  

3) posiada niezbędną wiedzę z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych oraz z obszarów tematycznych,  

w zakresie których będzie brać udział w pracach komisji konkursowych;  

4) została obdarzona zaufaniem i dobrą opinią Organizacji (ale nie musi być formalnie 

związana z wyżej wymienionymi podmiotami np. zasiadać we władzach, być członkiem 

czy pracownikiem podmiotu);  

5) w przypadku otrzymania zaproszenia do zasiadania w komisji konkursowej, wyrazi 

zgodę na podpisanie deklaracji poufności i bezstronności członka komisji konkursowej 

oceniającego oferty złożone w otwartym konkursie ofert, stanowiącej załącznik nr 1  

do Ogłoszenia o naborze, przed rozpoczęciem pracy w komisji konkursowej; 

6) wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu ich ujęcia w Bazie 

kandydatów. 

 

Organizacjom rekomenduje się zgłaszanie kandydatów o nieposzlakowanej opinii, cieszących 

się pełnią praw publicznych, niekaranych za przestępstwo popełnione umyślnie.  

Zgłaszany przez Organizację kandydat powinien również posiadać co najmniej dwuletnie 

doświadczenie w pracy związanej z przygotowywaniem ofert na realizację zadania 

publicznego lub realizacją zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków 

pochodzących z dotacji na realizację zadań publicznych przez Organizacje lub w pracy 

związanej z rozliczaniem dotacji na realizację zadań publicznych przez Organizacje.    

 

III. Sposób zgłaszania kandydatów  

1. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:  

1) organizacje pozarządowe;  

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy. 



2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2  

do Ogłoszenia o naborze. Formularz zawiera część wypełnianą przez Organizację zgłaszającą 

kandydata oraz część wypełnianą przez samego kandydata.  

3. Organizacje mogą udzielić rekomendacji więcej niż jednemu kandydatowi.  

4. Sposób dokonania zgłoszenia zostaje określony w Ogłoszeniu o naborze. 

 

IV. Ujęcie w Bazie kandydatów  

1. Ocena formalna zgłoszenia dokonywana jest niezwłocznie. 

2. W przypadku braków formalnych w zgłoszeniu kandydata, Organizacja, która zgłasza 

kandydata, wzywana jest do złożenia poprawek lub uzupełnienia braków w terminie 7 dni. Brak 

złożenia poprawek lub uzupełnienia braków w terminie wskazanym w wezwaniu skutkuje 

odrzuceniem zgłoszenia.  

3. W przypadku naniesienia przez Organizację wymaganych poprawek lub uzupełnień  

w zgłoszeniu w wyznaczonym terminie, za datę złożenia zgłoszenia kandydata uznaje się 

termin złożenia poprawionego bądź uzupełnionego zgłoszenia. 

4. Dokonuje się wpisu danych kandydata do Bazy kandydatów oraz informuje o tym fakcie 

kandydata i zgłaszającą go Organizację pisemnie lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

5. Zgłoszenia będą rejestrowane w Bazie kandydatów do 10 dnia miesiąca następującego  

po miesiącu, w którym nastąpiło zgłoszenie. 

6. Baza kandydatów jest dostępna w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi. 

7. Organizacja zgłaszająca kandydata posiada prawo do wycofania swojego poparcia dla 

kandydata w dowolnym momencie po uwzględnieniu jego danych w Bazie kandydatów. 

Wycofanie poparcia powinno być dokonane na piśmie. 

 

V. Wybór kandydatów do składu komisji konkursowych 

Na podstawie wskazanych obszarów tematycznych w formularzu, kandydaci zarejestrowani  

w Bazie kandydatów mogą być zapraszani do zasiadania w komisjach konkursowych 

opiniujących oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Łódzkiego. 

 



VI. Wykreślenie z Bazy kandydatów 

1. Wykreślenie z Bazy kandydatów następuje na skutek: 

1) pisemnej rezygnacji kandydata na własną prośbę złożoną na jeden z poniższych 

sposobów: 

a) osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego – z dopiskiem: „Wniosek o wykreślenie z Bazy kandydatów na członków 

komisji konkursowych”; 

b) drogą elektroniczną (zeskanowane dokumenty) na adres e-mail: ngo@lodzkie.pl – 

z  dopiskiem: „Wniosek o wykreślenie z Bazy kandydatów na członków komisji 

konkursowych”; 

c) pocztą na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

al. Piłsudskiego 8 

90-051 Łódź  

z dopiskiem: „Wniosek o wykreślenie z Bazy kandydatów na członków komisji 

konkursowych”; 

2) trzykrotnej odmowy przyjęcia zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych 

z powodu innego niż wynikający z punktu II.1.5); 

3) pisemnego wycofania swojego poparcia przez Organizację zgłaszającą kandydata.  

2. Wykreślenia z Bazy kandydatów dokonuje Komórka organizacyjna. W przypadku 

określonym w punkcie VI.1.2) wykreślenie następuje po przekazaniu przez prowadzącą 

otwarty konkurs ofert komórkę organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego bądź Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informacji o trzykrotnej 

odmowie przyjęcia zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych przez kandydata. 

3. Dane osobowe kandydatów do składu komisji konkursowych zamieszcza się w Bazie 

kandydatów przez okres 12 miesięcy. Na nie później niż 30 dni przed upływem tego okresu, 

pracownicy Komórki organizacyjnej są zobowiązani do ustalenia drogą elektroniczną, czy 

kandydaci wyrażają zgodę na to, aby ich dane pozostały nadal w niej ujęte. Brak odpowiedzi 

zostanie potraktowany jako brak zgody na dalsze uwzględnienie ich danych w Bazie 

kandydatów. 

4. Pracownicy Komórki organizacyjnej w terminie 30 dni od wejścia w życie Uchwały zostaną 

zobowiązani do ustalenia drogą elektroniczną, czy kandydaci do składu komisji konkursowych 

uwzględnieni w Bazie kandydatów na dzień wejścia w życie Uchwały wyrażają zgodę na to, 

aby ich dane pozostały nadal w niej ujęte. Brak odpowiedzi zwrotnej w terminie 14 dni od 



otrzymania wiadomości zostanie potraktowany jako brak zgody na dalsze uwzględnienie ich 

danych w Bazie kandydatów.  



Załącznik nr 2 do uchwały Nr 662/21 

Zarządu Województwa Łódzkiego  

z dnia 6 lipca 2021 r. 

 

Ogłoszenie o naborze wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

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

publicznego i o wolontariacie kandydatów do składu komisji konkursowych 

opiniujących oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Łódzkiego  

 

I. Informacje ogólne  

1. Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty 

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

i o wolontariacie (zwanej dalej: Ustawą) do zgłaszania kandydatów do składu komisji 

konkursowych opiniujących oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Łódzkiego.  

2. Zasady naboru określone zostały w uchwale Zarządu Województwa Łódzkiego  

w sprawie ustalenia zasad naboru kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty 

składane w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych oraz ogłoszenia  

o ich naborze. 

3. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów wskazanych przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy do składu komisji 

konkursowych opiniujących oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Łódzkiego, zwanej dalej: Bazą kandydatów, w oparciu  

o którą wybierani będą członkowie tych komisji. 

4. Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o Organizacjach, należy przez to rozumieć organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy. 

 

 



II. Wymagania wobec kandydatów do składu komisji konkursowych opiniujących oferty 

składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Łódzkiego 

Kandydatem może być osoba która:  

1) jest pełnoletnia;  

2) wyraziła zgodę na kandydowanie i udział w pracach komisji;  

3) posiada niezbędną wiedzę z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych oraz z obszarów tematycznych  

w zakresie których będzie brać udział w pracach komisji konkursowych;  

4) została obdarzona zaufaniem i dobrą opinią Organizacji (ale nie musi być formalnie 

związana z wyżej wymienionymi podmiotami np. zasiadać we władzach, być członkiem 

czy pracownikiem podmiotu);  

5) w przypadku otrzymania zaproszenia do zasiadania w komisji konkursowej, wyrazi 

zgodę na podpisanie deklaracji poufności i bezstronności członka komisji konkursowej 

oceniającego oferty złożone w otwartym konkursie ofert, stanowiącej załącznik nr 1  

do Ogłoszenia o naborze, przed rozpoczęciem pracy w komisji konkursowej; 

6) wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu ich ujęcia w Bazie 

kandydatów.  

 

Organizacjom rekomenduje się zgłaszanie kandydatów o nieposzlakowanej opinii, cieszących 

się pełnią praw publicznych, niekaranych za przestępstwo popełnione umyślnie.  

Zgłaszany przez Organizację kandydat powinien również posiadać co najmniej dwuletnie 

doświadczenie w pracy związanej z przygotowywaniem ofert na realizację zadania 

publicznego lub realizacją zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków 

pochodzących z dotacji na realizację zadań publicznych przez Organizacje lub w pracy 

związanej z rozliczaniem dotacji na realizację zadań publicznych przez Organizacje.    

 

III. Sposób zgłaszania kandydatów  

1. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:  

1) organizacje pozarządowe;  

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy. 

2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2  

do Ogłoszenia o naborze. Formularz zawiera część wypełnianą przez organizację zgłaszającą 

oraz część wypełnianą przez samego kandydata. 

3. Organizacje mogą udzielić rekomendacji więcej niż jednemu kandydatowi.  



4. Formularz należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:  

1) osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 

 – z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie kandydata do składu komisji konkursowych”; 

2) drogą elektroniczną (zeskanowane dokumenty) na adres e-mail: ngo@lodzkie.pl,  

z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata do składu komisji konkursowych”; 

3) pocztą na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

al. Piłsudskiego 8 

90-051 Łódź  

z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie kandydata do składu komisji konkursowych”. 

 

IV. Ujęcie w Bazie kandydatów 

1. Ocena formalna zgłoszenia dokonywana jest niezwłocznie. 

2. W przypadku braków formalnych w zgłoszeniu kandydata, Organizacja, która zgłasza 

kandydata, wezwana jest do złożenia poprawek lub uzupełnienia braków w terminie 7 dni. Brak 

złożenia poprawek lub uzupełnienia braków w terminie wskazanym w wezwaniu skutkuje 

odrzuceniem zgłoszenia. 

3. W przypadku naniesienia przez Organizację wymaganych poprawek lub uzupełnień  

w zgłoszeniu w wyznaczonym terminie, za datę złożenia zgłoszenia kandydata uznaje się 

termin złożenia poprawionego bądź uzupełnionego zgłoszenia. 

4. Dokonuje się wpisu danych kandydata do Bazy kandydatów oraz informuje o tym fakcie 

kandydata i zgłaszającą go Organizację pisemnie lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.  

5. Zgłoszenia będą rejestrowane w Bazie kandydatów do 10 dnia miesiąca następującego  

po miesiącu, w którym nastąpiło zgłoszenie. 

6. Baza kandydatów dostępna jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego, przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi. 

7. Organizacja zgłaszająca kandydata posiada prawo do wycofania swojego poparcia dla 

kandydata w dowolnym momencie po uwzględnieniu jego danych w Bazie kandydatów. 

Wycofanie poparcia powinno być dokonane na piśmie. 

 

 

 



V. Wybór kandydatów do składu komisji konkursowych 

Na podstawie wskazanych obszarów tematycznych w formularzu, kandydaci zarejestrowani  

w Bazie kandydatów mogą być zapraszani do zasiadania w komisjach konkursowych 

opiniujących oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Łódzkiego.  



Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze 

wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie kandydatów  

do składu komisji konkursowych opiniujących 

oferty składane w ramach otwartych konkursów 

ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Łódzkiego 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI i BEZSTRONNOŚCI CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

OCENIAJĄCEGO OFERTY ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT  

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

  

Niniejszym oświadczam, że: 

1) Zapoznałem/ Zapoznałam się z ogłoszeniem o konkursie oraz załącznikami do ogłoszenia 

…………………………… 

2) Pozostaję/ Nie pozostaję* w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej  

do drugiego stopnia i nie jestem związany/-a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli  

z żadnym z przedstawicieli oferentów. 

3) Pozostaję/ Nie pozostaję* z żadnym z oferentów w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności, 

zgodnie z przepisami rozdziału 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (o wyłączeniu pracownika oraz organu). 

4) Zobowiązuję się do wypełniania moich obowiązków związanych z pracą w komisji 

konkursowej w sposób uczciwy i sprawiedliwy oraz zgodnie z posiadaną przeze mnie 

wiedzą. 

5) Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów 

ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie  

w trakcie, lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko 

dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. 

 

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

miejscowość, data                                czytelny podpis 

                                                           
* Niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze 

wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie kandydatów  

do składu komisji konkursowych opiniujących 

oferty składane w ramach otwartych konkursów 

ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Łódzkiego 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  

KANDYDATA DO SKŁADU KOMISJI KONKURSOWYCH OPINIUJĄCYCH OFERTY 

SKŁADANE W RAMACH  OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT  

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  

 

I. ZGŁOSZENIE  

(wypełnia organizacja* zgłaszająca kandydata) 

 

1. Imię i nazwisko kandydata: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Dane kontaktowe kandydata (nr telefonu, adres e-mail): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dane organizacji zgłaszającej kandydata: 

Nazwa  

Siedziba  

Adres  

                                                           
* Przez organizację należy rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 



 

Telefon  

E-mail  

Nr KRS lub innego 
dokumentu wraz  
z nazwą rejestru 
właściwego 

 

Forma prawna  

 

 

4. Obszary tematyczne w zakresie których kandydat będzie brać udział w komisjach 

konkursowych (należy wstawić X przy co najmniej 1 obszarze tematycznym) 

 

1. Kultura fizyczna, sport, turystyka i krajoznawstwo  

2. Kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa kulturowego  

3. Nauka i edukacja  

4. Ochrona i promocja zdrowia  

5. Polityka społeczna  

a. Pomoc społeczna  

b. Polityka prorodzinna  

c. Piecza zastępcza  

d. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych  

e. Przeciwdziałanie narkomanii  

f. Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

g. Przeciwdziałanie przemocy  

h. Przeciwdziałanie HIV/AIDS  

i. 
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz 

innowacyjnych rozwiązań 

 

6. Ochrona środowiska  

7. 
Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego  

oraz ratownictwa i ochrony ludności 

 



8. 

Inne, wskazane w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (jeśli wstawiono X należy wskazać jakie) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury*.  

Należy wykazać zasadność zasiadania zgłaszanego kandydata w komisjach konkursowych, 

zwracając szczególną uwagę na: 

a) posiadanie przez kandydata niezbędnej wiedzy z zakresu ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych oraz  

w obszarach tematycznych, w których kandydat ma zasiadać w komisjach 

konkursowych; 

b) zaufanie i dobrą opinię kandydata wśród organizacji. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
* Można dołączyć dodatkowe strony uzasadnienia oraz inne dokumenty potwierdzające działalność  

i osiągnięcia kandydata w kontekście prowadzonego naboru.  
Rekomenduje się zgłaszanie kandydatów o nieposzlakowanej opinii, cieszących się pełnią praw 
publicznych, niekaranych za przestępstwo popełnione umyślnie. Zgłaszany przez organizację kandydat 
powinien również posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy związanej  
z przygotowywaniem ofert na realizację zadania publicznego lub realizacją zadań finansowanych lub 
współfinansowanych ze środków pochodzących z dotacji na realizację zadań publicznych przez 
organizacje lub w pracy związanej z rozliczaniem dotacji na realizację zadań publicznych przez 
organizacje.    



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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Pieczęć organizacji oraz czytelny podpis i funkcja osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  

do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji. 

 

 

II. OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

Ja, niżej podpisany/-a  

………………………………………….………………………………………., 

 

oświadczam, że: 

-  jestem osobą pełnoletnią,  

-  wyrażam zgodę na kandydowanie i udział w pracach komisji, 

- posiadam niezbędną wiedzę z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych, a także w zakresie wybranych 

rodzajów działalności pożytku publicznego wskazanych w zgłoszeniu, 

- wyrażam zgodę na każdorazowe podpisanie deklaracji poufności i bezstronności członka 

komisji konkursowej oceniającego oferty złożone w otwartym konkursie ofert, stanowiącej 

załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze, przed rozpoczęciem pracy w komisji konkursowej, 

w przypadku otrzymania zaproszenia do zasiadania w komisji konkursowej, 



-  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ujęcia ich w Bazie 

kandydatów do składu komisji konkursowych opiniujących oferty składane  

w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Łódzkiego. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że za pracę w komisjach konkursowych członkowie komisji 

nie otrzymują wynagrodzenia. 

 

Jestem świadomy/-a, że zgłaszająca moją kandydaturę organizacja posiada prawo  

do wycofania swojego poparcia dla niej w dowolnym momencie po uwzględnieniu 

moich danych w Bazie kandydatów. 

 

 

 
 

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

miejscowość, data                                czytelny podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Szanowny/-a Panie/Pani, 
 

zgodnie z art. 13 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 (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego  
z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8. 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@lodzkie.pl 
lub na adres siedziby Administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i na podstawie: 

a) przeprowadzenia naboru i prowadzenia Bazy kandydatów do składu komisji 

konkursowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

b) powołania do składu komisji konkursowej oraz prowadzenia prac komisji 

konkursowych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (art. 6 ust. 1  

lit. c RODO); 

c) publikacji danych, w przypadku powołania Pani/Pana do składu komisji 

konkursowej, na stronach internetowych Województwa na podstawie ustawy  

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1  

lit. e RODO). 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej (jeżeli konkurs jest z zakresu polityki społecznej), podmioty przetwarzające, 
podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa. 

5) Dane będą przechowywane:  

a) dla celu prowadzenia bazy przez okres 12 miesięcy lub do odwołania zgody 

przez kandydata bądź poparcia dla kandydata przez zgłaszającą go 

organizację, 

b) w przypadku powołania na członka komisji przez okres pełnych 5 lat 

kalendarzowych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym zakończeniu 

sprawy związanej z pełnieniem przez niego funkcji w komisji konkursowej. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadku wystąpienia 

przesłanek wskazanych w art. 17 i 18 RODO. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w bazie w dowolnym momencie pisząc na adres ngo@lodzkie.pl –  
z dopiskiem „Wniosek o wykreślenie z Bazy kandydatów na członków komisji 
konkursowych”. 
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej 
wycofaniem. 

8) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego 
dokonano na postawie art. 6 ust. 1 lit e RODO.  
 



9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa 

 

10) Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych skutkuje 
odrzuceniem kandydatury na członka komisji konkursowych. 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z wyżej wymienionymi informacjami. 
 
 

Data i podpis kandydata:     Data i podpis wnioskodawcy: 

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