
Zarządzenie nr 
Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia maja 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do oceny ofert na realizację zadań publicznych w celu 
zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa 

dolnośląskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze 
zm.) i art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. z 2022 r., poz. 135 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do oceny ofert na realizację zadań publicznych w celu 
zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa 
dolnośląskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwaną dalej 
Komisją.

§ 2. 1. W skład Komisji wchodzą:
1) Pan Grzegorz Kowal -  Dyrektor Biura Wojewody;
2) Pani Joanna Bradke - Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych 

i Etnicznych;
3) Pani Natasza Marcinkiewicz -  Biuro Wojewody;
4) Pani Renata Andrzejewska Tylman - Wydział Finansów i Budżetu.
2. Na Przewodniczącego Komisji powołuję się Dyrektora Biura Wojewody, Pana 

Grzegorza Kowala.
3. W razie niemożności udziału w pracach Komisji Dyrektora Biura Wojewody funkcję 

Przewodniczącego Komisji pełni Pani Natasza Marcinkiewicz.

§ 3. 1. Obsługę formalnoprawną Komisji zapewnia Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli.
2. W pracach Komisji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, również osoby zaproszone 

przez Dyrektora Biura Wojewody, za pisemną zgodą Wojewody Dolnośląskiego.

§ 4. Do głównych zadań Komisji należą:
1) ocena merytoryczna ofert na realizację zadań i określenie wysokości proponowanej 

kwoty dotacji;
2) przygotowanie do akceptacji Wojewody Dolnośląskiego listy ofert na realizację zadań 

rekomendowanych do realizacji, wraz z wysokością proponowanej kwoty dotacji oraz listy 
ofert nierekomendowanych.

§ 5. Komisja pracuje od dnia wejścia w życie Zarządzenia do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 6. Tryb pracy Komisji określa Regulamin, który stanowi załącznik do niniejszego 
Zarządzenia.

§ 7. Obsługę prac Komisji zapewnia Biuro Wojewody.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.





Załącznik do zarządzenie nr W *  
Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia . MQ.. maja 2022 r.

Regulamin Komisji powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w celu 
zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa 

dolnośląskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 1. 1. Komisja pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego.
2. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zdalnego posiedzenia Komisji.

§ 2. Ocena ofert na realizację zadań odbywa się na podstawie kryteriów:

1) zgodność złożonej oferty z założeniami art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku 
o pomocy obyw>atelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa;

2) uzasadnienie potrzeby realizacji zadania;

3) spójność kosztorysu z opisem zadania;

4) racjonalność i konieczność planowanych kosztów;

5) poziom udziału środków własnych;

6) doświadczenie oferenta w realizacji projektów/zadań finansowanych z krajowych i/lub 
zagranicznych środków publicznych;

7) wykorzystanie własnych zasobów;

8) doświadczenie i kwalifikacje personelu zaangażowanego w realizację zadania.

§ 3. Przed przystąpieniem do oceny, każdy z członków Komisji składa oświadczenie 
o bezstronności i poufności w zakresie ocenianych ofert na realizację zadań, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 4. 1. Każda oferta na realizację zadania, spełniająca wymagania formalne, omawiana jest 
przez członków Komisji.

2. Ocena oferty na realizację zadania, zostaje dokonana w oparciu o Kartę oceny 
merytorycznej oferty, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.

2. W czasie posiedzeń Komisji, wszystkie oceniane oferty na realizację zadań, pozostają 
do wglądu wszystkich członków Komisji.

§ 6. 1. Wszystkie decyzje Komisji zapadają w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
2. W przypadku nieobecności któregoś z członków Komisji, decyduje większość głosów 

obecnych członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego.

§ 7. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest Protokół, który podpisują biorący udział 
w posiedzeniu członkowie Komisji. Załącznikiem do Protokołu jest Lista ofert na realizację 
zadań rekomendowanych/nierekomendowanych do dofinansowania/finansowania.

§ 8. 1. Informacja o wyniku prac Komisji zostaje przekazana Oferentom niezwłocznie po ich 
zakończeniu.

2. Informację o wyniku prac Komisji ogłasza się:
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1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w miejscu 

przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 10. Od rozstrzygnięć Komisji nie przysługuję odwołanie.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Komisji powołanej do oceny 
ofert na realizację zadań

OŚWIADCZENIE 
CZŁONKA KOMISJI O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI 

w zakresie ocenianych ofert na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy 
obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa dolnośląskiego, 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ja, niżej podpisana/y..............................................................................................................................
oświadczam, że

1. nie podlegam wyłączeniu, określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)1, 
z udziału w pracach Komisji oceniającej oferty na realizację zadań publicznych w celu 
zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa 
dolnośląskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

2. zapoznałam/-em się z regulaminem Komisji oceniającej oferty na realizację zadań 
publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na 
terenie województwa dolnośląskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa oraz zobowiązuję się do:
-  wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie 

z posiadaną wiedzą
-  bezterminowego zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów 

ujawnionych i wytworzonych w trakcie prac Komisji, w szczególności informacji 
i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa

-  niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji 
udostępnionych mi w trakcie prac Komisji.

miejscowość, dnia podpis

1 Art. 24. § 1. Pracow nik organu adm inistracji publicznej podlega w yłączeniu od udziału w  postępow aniu w  sprawie:
1) w której je s t stroną albo pozostaje z jed n ą  ze stron w takim  stosunku prawnym , że w ynik sprawy m oże m ieć w pływ  na 

jeg o  praw a lub obowiązki;
2) swego m ałżonka oraz krew nych i pow inow atych do drugiego stopnia;
3) osoby związanej z nim  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) w której byl św iadkiem  lub biegłym  albo byl lub je s t przedstaw icielem  jednej ze stron, albo w której przedstaw icielem  

strony je s t jed n a  z  osób w ym ienionych w pkt 2 i 3;
5) w której brał udział w w ydaniu zaskarżonej decyzji;
6) z pow odu której wszczęto przeciw  niem u dochodzenie służbowe, postępow anie dyscyplinarne lub karne;
7) w której jed n ą  ze stron jes t osoba pozostająca w obec niego w  stosunku nadrzędności służbowej.
§ 2. Pow ody wyłączenia pracow nika od udziału w  postępow aniu trwają także po ustaniu m ałżeństw a (§ 1 pkt 2), 

przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).
§ 3. B ezpośredni przełożony pracow nika jes t obow iązany n a jeg o  żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu w yłączyć go 

od udziału w postępow aniu, jeżeli zostanie upraw dopodobnione istnienie okoliczności niew ym ienionych w § 1, które m ogą 
wyw ołać wątpliw ość co do bezstronności pracownika.

§ 4. W yłączony pracow nik pow inien podejm ować tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny 
lub ważny interes stron.





Załącznik nr 2
do Regulaminu Komisji powołanej do oceny 
ofert na realizację zadań publicznych

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY

RODZAJ OFERTY MIKRODOTACJE J  DOTACJE

TYTUŁ ZADANI A '' , J / '  V  I . - ' 5 ' • ,

I. INFORMACJE OGOLNE

Numer oferty (nr sprawy EZD) "J-

Kwota wnioskowanej dotacji ł * i V

Ocena merytoryczna oferty
Liczba 

punktów do 
uzyskania

Liczba
przyznanych

punktów

1 . Zgodność złożonej oferty z założeniami art. 12 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa1

TAK/NIE

Jakość złożonej oferty oraz możliwość realizacji zadania biorąc pod uwagę w szczególności:

2.a Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania. 0-3

2.b Spójny i zaplanowany sposób realizacji zadania. Plan 
działań jest możliwy do realizacji.

0-3

2.c Doświadczenie podmiotu w realizacji projektów/zadań 
finansowanych z krajowych i/lub zagranicznych środków 
publicznych:

• brak doświadczenia -  0 pkt;
• małe doświadczenie (mniej niż 10 projektów/zadań) -  2 

pkt;
• duże doświadczenie (10 i więcej projektów/zadań) -  

3 pkt.

0-3

2.d Kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie 
realizował zadanie. 0-3

2.e Planowany przez podmiot wkład rzeczowy i osobowy, w tym 
świadczenia wolontariuszy. 0-3

Suma 0-15

Uzasadnienie:

3. Ocena rodzaju i celowości planowanych kosztów biorąc pod uwagę w szczególności:

1 W przypadku otrzymania NIE oferta nie podlega dalszej ocenie merytorycznej.



3.a Racjonalność i konieczność planowanych kosztów. Czy 
budżet został sporządzony przejrzyście, szczegółowo i 
rzetelnie? Czy stawki jednostkowe uwzględniają realia 
rynkowe? Czy wszystkie pozycje kosztorysu są 
uzasadnione i konieczne ?

0-3

3.b Zasadność zaplanowanych kosztów w stosunku do 
rezultatów i zakresu działań. Czy poziom kosztów 
administracyjnych jest zasadny w kontekście specyfiki i 
okresu realizacji projektu? Czy nie przekracza 15% 
kosztów całkowitych zadania?

0-3

3.c Spójność kosztorysu z opisem zadania. 0-1

Suma 0-7

Uzasadnienie:

Łączna liczba punktów: 0-22

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ* POZYTYWNY ^ g |  NEGATYWNY

REKOMENDOWANA KWOTA DOTACJI

Podpis członków Komisji:

Wroclaw, dnia

* Minimalny próg punktowy do oceny pozytywnej oferty i rekomendowania jej do udzielenia dotacji wynosi 
12 punktów.


