
4?9Zarządzenie nr 

W ojewody Dolnośląskiego

z dnia

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów  
wymienionych 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 opiniującej 

wnioski na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej 
w Polsce na lata 2014-2020 w województwie dolnośląskim w roku 2019

Na podstawie art. 17 ustaw y z  dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i adm inistracji rządowej 
w województw ie  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2234, z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i 2 pkt 5 oraz art. 15 
ust. 2d ustaw y z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego  
i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z  dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku  
regionalnym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 823), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z  dnia 24 kw ietnia 2003 r. o działalności pożytku  
publicznego i o wolontariacie  do bazy kandydatów na członków komisji opiniującej wnioski 
na realizację zadań w  ramach Program u integracji społeczności rom skiej w  Polsce na lata 
2014-2020  w województwie dolnośląskim w roku 2019.

§ 2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacji i Rozwoju 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Paweł Hreniak





Załącznik do Zarządzenia nr 
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 0 ^  k

OGŁOSZENIE

Wojewoda Dolnośląski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów na członków 
komisji opiniującej wnioski na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej 
w Polsce na lata 2014-2020 w województwie dolnośląskim w roku 2019.

Celem mniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji, zgodnie 
z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, między innymi spośród osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji 
opiniującej wnioski na realizację zadań na 2019 rok, w 2018 i 2019 roku. Zgłoszenia kandydatów 
są ważne do dnia 31 grudnia 2019 r.

Kandydatów na członków komisji mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące 
kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.),

3) posiadają doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych lub 
współfinansowanych ze środków publicznych oraz znajomość problematyki dotyczącej 
dziedzin Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020,

4) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów naboru.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik 
do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 22 października 2018 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia 
do urzędu), na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 
Wydział Organizacji i Rozwoju 
pl. Powstańców Warszawy 1 
50-153 Wrocław

Spośród zgłoszonych kandydatów, Wojewoda Dolnośląski wybiera do komisji przedstawicieli 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorąc pod uwagę informacje zawarte 
w formularzu, w szczególności wskazujące na wiedzę kandydatów w dziedzinach obejmujących 
zakres zadań, których dotyczy Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 
oraz doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych
ze środków publicznych.

W skład komisji nie będą mogły wejść osoby zgłoszone przez organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które biorą udział w naborze wniosków na rok 2019.

Do zadań członków komisji opiniującej wnioski na realizację zadań należy w szczególności:
-  czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,
-  udział w ocenie wniosków na realizację zadań w  ram ach Programu integracji społeczności

romskiej w Polsce na lata 2014-2020, zgodnie z regulaminem prac komisji,
-  sporządzanie uzasadnień rekomendowania lub odrzucenia poszczególnych wniosków

na realizację zadań,



-  udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do zatwierdzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosków na realizację zadań, 
rekomendowanych do realizacji, wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla poszczególnych 
wnioskodawców.

Udział w posiedzeniach komisji jest nieodpłatny, a za uczestnictwo nie przysługuje zwrot 
poniesionych kosztów podróży.

Informacje o wyborze na członka komisji przedstawiciela/i organizacji pozarządowych lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zostaną umieszczone na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu do dnia 31 października 2018 r.

Klauzula informacyjna:

•  Administratorem danych osobowych osób składających oferty jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący 
swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego 
we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;

•  Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, 
pok. 2145, tel. 71/340 67 14, e-mail in@duw.pl:

•  dane osobowe osób składających oferty będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru kandydatów 
na członków komisji opiniującej wnioski w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce 
na lata 2014-2020.

•  podstawą przetwarzania danych osobowych, dotyczących kandydatów, jest art. 17 ustawy z dnia 
23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2234, 
z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i 2 pkt 5 oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 823), w związku z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e 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',

•  odbiorcą danych osobowych osób składających oferty może być:
-  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
-  Minister Edukacji Narodowej;

•  okres przechowywania danych osobowych kandydatów wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.\

•  kandydat ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

•  kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

•  podanie danych osobowych przez kandydata przystępującego do naboru jest dobrowolne. W przypadku 
niepodania danych, nie będzie możliwy udział kandydata w naborze;

•  dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Osobowych;

PawełHreniak
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Załącznik do ogłoszenia o naborze do prac komisji
oceniającej wnioski na realizację zadań

Formularz zgłoszeniowy kandydata do prac w komisji opiniującej wnioski na rok 2019 
w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

1. Dane dotyczące kandydata na członka komisji

imię i nazwisko kandydata na członka komisji:

data urodzenia (dd/mm/rrrr):

nr dowodu osobistego:

telefon kontaktowy:

email kontaktowy:

adres kontaktowy:

2. Rekomendacje dla kandydata ze strony organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kw ietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.), w komisji opiniującej wnioski, zawartymi 
w ogłoszeniu.

Zgłaszamy Panią/Pana ...................................................................................................................  na członka
komisji opiniującej wnioski .

nazwa organizacji/podmiotu

adres organizacji/podmiotu

nr KRS lub innego odpowiedniego dla 
organizacji/podmiotu rejestru

1 Organizacje/podmioty, zgłaszające swojego kandydata na członka komisji, nie muszą być tożsame
z organizacjami/podmiotami, w których działalność zaangażowany jest członek i wykonuje w nich określone 
łunkcje.



nazwisko/nazwiska i funkcja/funkcje osoby/osób 
uprawnionych do reprezentowania 
organizacj i/podmiotu

pieczęć/cie i podpis/y osoby/osób uprawnionych 
do reprezentowania organizacji/podmiotu

pieczęć organizacji/podmiotu

3. Deklaracja kandydata

Deklaruję chęć udziału w pracach komisji opiniującej wnioski na realizację zadań na rok 2019 
w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Oświadczam, że jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.

Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z  późn. zm.).

Potwierdzam prawdziwość podanych wyżej danych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru członków komisji opiniującej 
wnioski w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Posiadam wymagane doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych 
lub współfinansowanych ze środków publicznych oraz znajomość problematyki dotyczącej dziedzin 
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 r., poz. 450, z późn. zm.) w komisji opiniującej wnioski na realizację 
zadań, zawartymi w ogłoszeniu.

miejscowość, data

czytelny podpis kandydata na członka komisji:



Załącznik do ogłoszenia o naborze do prac komisji
oceniającej wnioski na realizację zadań

4. Opis doświadczenia kandydata w zakresie realizacji projektów finansowanych lub 
współfinansowanych ze środków publicznych (wymagane przynajmniej dwuletnie 
doświadczenie)

od -  do

opis (pełnione funkcje, opis realizowanych 
zadań)

od -  do

opis (pełnione funkcje, opis realizowanych 
zadań)

od -  do

opis (pełnione funkcje, opis realizowanych 
zadań)

od -  do

opis (pełnione funkcje, opis realizowanych 
zadań)

od -  do

opis (pełnione funkcje, opis realizowanych 
zadań)

miejscowość, data

czytelny podpis kandydata na członka komisji:



5. Opis doświadczenia kandydata w zakresie problematyki dotyczącej dziedzin Programu 
integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 (wymagane przynajmniej 
dwuletnie doświadczenie)

obszar tematyczny

od -  do

opis (pełnione funkcje, opis realizowanych 
zadań)

obszar tematyczny

od -  do

opis (pełnione funkcje, opis realizowanych 
zadań)

obszar tematyczny

od -  do

opis (pełnione funkcje, opis realizowanych 
zadań)

obszar tematyczny

od -  do

opis (pełnione funkcje, opis realizowanych 
zadań)

miejscowość, data t
f

czytelny podpis kandydata na członka komisji:


