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 Załącznik nr 1 

do uchwały nr 1127/22 

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  

z dnia  13  lipca 2022  r. 

 

Tryb powołania członkiń/członków 

Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

§ 1 

Ilekroć w niniejszym Trybie jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.);  

2) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy prowadzące działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego; 

3) Radzie – należy przez to rozumieć Zachodniopomorską Radę Działalności Pożytku 

Publicznego; 

4) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego; 

5) Marszałku – należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

§ 2 

Radę powołuje Marszałek na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji. 

 

§ 3 

1. Rada liczy 20 członkiń/członków.  

2. W skład Rady wchodzi: 

1) 1 przedstawicielka/przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego wskazany/a przez 

Wojewodę Zachodniopomorskiego; 

2) 4 przedstawicielek/przedstawicieli Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

wskazanych przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego; 

3) 4 przedstawicielek/przedstawicieli Marszałka wybranych przez Marszałka spośród 

pracownic/pracowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz wojewódzkich jednostek 

organizacyjnych, w tym przedstawicielka/przedstawiciel Wydziału Współpracy Społecznej; 

4) 11 przedstawicielek/przedstawicieli organizacji zgłoszonych przez te organizacje. 

 

§ 4 

W celu powołania Rady Marszałek: 

1) występuje pisemnie do Wojewody Zachodniopomorskiego o wskazanie 

przedstawicieli/przedstawiciela Wojewody Zachodniopomorskiego; 
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2) występuje pisemnie do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  

o wskazanie przedstawicielek/przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego; 

3) wskazuje czterech swoich przedstawicielek/przedstawicieli; 

4) ogłasza na stronie internetowej Urzędu – www.wzp.pl w zakładce „Wybory do ZRDPP” 

informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatek/kandydatów organizacji, 

którzy zostaną przedstawicielami organizacji w Radzie oraz: 

a) rozsyła informacje do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa 

zachodniopomorskiego z prośbą o upowszechnienie jej wśród lokalnych ngo’sów; 

b) przekazuje informacje o konkursie mediom za pośrednictwem Biura Prasowego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego; 

c) informuje przy wykorzystaniu innych dostępnych nośników informacji np. newsletter, 

media społecznościowe itp.  

 

§ 5 

1. Zgłoszenia kandydata/ki na członkinie/członków Rady spośród przedstawicieli organizacji, 

organizacje dokonują w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia, o którym mowa  

w § 4 pkt 4. 

2. Kandydatką/kandydatem na członkinię/członka Rady może być osoba, która: 

1) została zgłoszona przez organizację oraz posiada rekomendacje co najmniej dziesięciu 

organizacji; 

2) jest pełnoletnia; 

3) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie i nie jest pozbawiona praw 

publicznych; 

4) wyraziła zgodę na kandydowanie; 

5) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji i dokumentacji 

powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)); 

6) wyraziła zgodę na upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu. 

3. Zgłoszenie odbywa się zgodnie ze wzorem „Karty zgłoszenia kandydata/tki na członka/członkinię 

Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) 

prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego”, stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego Trybu.  

4. Zgłoszenie kandydatki/kandydata zawiera: 

1) dane organizacji uprawnionej do zgłoszenia kandydatki/kandydata, zawierające: nazwę, 

siedzibę, dane kontaktowe, nr z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego 
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rejestru, formę prawną, datę oraz podpisy osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania,  

2) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe zgłoszonej/go kandydatki/kandydata; 

3) wskazanie jednego obszaru działalności, o którym mowa  w ust.14; 

4) uzasadnienie kandydatury, ze wskazaniem wiedzy i doświadczenia przydatnego w pełnieniu 

funkcji członkini/członka w Radzie. 

5. Do zgłoszenia kandydatki/kandydata, o którym mowa w ust. 3, załącza się: 

1) imienne rekomendacje dla kandydatki/kandydata od co najmniej dziesięciu innych 

organizacji (jedna organizacja może udzielić wyłącznie 3 rekomendacji), zgodnie ze wzorem 

„Imiennej rekomendacji dla kandydata/ki na członka/członkinię Zachodniopomorskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego ze strony organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

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

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) prowadzących 

działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego”, stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego Trybu. 

2) oświadczenie kandydata/ki: 

a) o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne oraz o niepozbawieniu praw 

publicznych, 

b) o wyrażeniu zgody na kandydowanie, 

c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji  

i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z Rozporządzeniem 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)) 

d) o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu, 

e) o zgodności danych ze stanem prawnym i faktycznym, 

f) o zgodności działań statutowych organizacji ze wskazanym obszarem działalności,  

w ramach którego jest zgłaszany/a.  

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Trybu.  

7. Zgłoszenie kandydata/ki następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszenia kandydata/ki, o której 

mowa w ust. 3, zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu – www.wzp.pl w zakładce „Wybory 

do ZRDPP”, a następnie złożenie jej wraz z wymaganymi dokumentami w terminie określonym  

w ogłoszeniu o otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady: 

1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub: 

2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem „Zachodniopomorska 

Rada Działalności Pożytku  Publicznego - WYBORY”; 

http://www.wzp.pl/
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3) za pośrednictwem poczty mailowej na adres: wyboryzrdpp@wzp.pl skan podpisanych 

dokumentów, wpisując w tytule maila: „Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku  

Publicznego - WYBORY”; 

8. O terminowości dokonania zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu. 

9. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

10. W przypadku stwierdzenia błędów lub braku jednego lub więcej elementów zgłoszenia Marszałek 

występuje, za pośrednictwem poczty mailowej, do wnioskodawczyni/wnioskodawcy o usunięcie 

tych błędów lub braków w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania na 

wskazany w zgłoszeniu adres mailowy. 

11. O terminowości usunięcia błędów lub braków decyduje data wpływu do Urzędu/data przesłania 

maila. 

12. Nie usunięcie błędów lub braków, o których mowa w ust. 10, powoduje pozostawienie zgłoszenia 

bez rozpatrzenia. 

13. Każda organizacja ma prawo do zgłoszenia wyłącznie jednego kandydata. 

14. Ustala się następujące obszary działalności, w których można zgłaszać kandydatów/tki do 

Rady: 

1) obszar 1: obejmuje organizacje, które prowadzą działalność w zakresie: 

a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

b) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

2) obszar 2: obejmuje organizacje, które prowadzą działalność w zakresie nauki, szkolnictwa 

wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

3) obszar 3: obejmuje organizacje, które prowadzą działalność w zakresie: 

a) działalności w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

b) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej, 

c) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

d) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

e) rewitalizacji.  

4) obszar 4: obejmuje organizacje, które prowadzą działalność w zakresie: 

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

c) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka, 

d) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

e) działalności charytatywnej. 

5) obszar 5: obejmuje organizacje, które prowadzą działalność w zakresie: 

a) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

mailto:wyboryzrdpp@wzp.pl
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wykluczeniem społecznym, 

b) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

c) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

6) obszar 6: obejmuje organizacje, które prowadzą działalność w zakresie: 

a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

c) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 

d) działalności na rzecz integracji cudzoziemców, 

e) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 

f) pomocy Polonii i Polakom za granicą, 

g) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

h) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy  

z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 2055, z późn. zm.), 

7) obszar 7: obejmuje organizacje, które prowadzą działalność w zakresie: 

a) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

b) turystyki i krajoznawstwa; 

8) obszar 8: obejmuje organizacje, które prowadzą działalność w zakresie: 

a) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

b) promocji i organizacji wolontariatu; 

9) obszar 9: obejmuje organizacje, które prowadzą działalność w zakresie: 

a) ratownictwa i ochrony ludności;  

b) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą, 

c) porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

d) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

10) obszar 10: obejmuje organizacje, które prowadzą działalność w zakresie: 

a) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  

a także działań wspomagających rozwój demokracji, 

b) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

c) upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 

d) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa, 

e) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

f) tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 

samorządowej.  



Strona 6 z 7 

 

11) obszar 11: obejmuje organizacje, które prowadzą działalność w zakresie:  

a) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.), 

b) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

§ 6 

1. Wyłonienie kandydatów/tek zgłoszonych przez organizacje odbędzie się poprzez: 

1) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu – www.wzp.pl w zakładce „Wybory do ZRDPP”  

oraz przy wykorzystaniu innych kanałów informacji, o których mowa w § 4 pkt 4, listy 

kandydatów/tek sporządzonej na podstawie nadesłanych zgłoszeń, zawierającej imię  

i nazwisko, nazwę wnioskodawcy oraz obszar działalności, w ramach którego zgłaszany/a jest 

kandydat/ka;  

2) głosowanie organizacji na poszczególnych kandydatów/ki do Rady. 

2. Głosowanie na kandydatów/ki odbywa się poprzez wypełnienie wzoru „Formularza do głosowania 

na kandydata/tkę na członka/członkinię Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego ze strony organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) prowadzących działalność na terenie województwa 

zachodniopomorskiego”, zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu – www.wzp.pl  

w zakładce „Wybory do ZRDPP”, a stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Trybu.  

3. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych osób należy 

doręczyć do Urzędu w terminie 21 dni kalendarzowych od opublikowania listy, o której mowa  

w ust. 1 pkt 1. 

4. Każda organizacja ma możliwość oddania głosu na maksymalnie trzech/y kandydatów/tki, przy 

zachowaniu zasady, że każdy/a z kandydatów/tek musi pochodzić z innego obszaru. 

5. Formularze do głosowania, które wpłyną po terminie lub będą podpisane przez osoby 

nieuprawnione, nie będą uwzględniane. 

6. Otrzymane głosy zostaną przeliczone i zweryfikowane pod względem formalnym przez komisję 

powołaną w drodze zarządzenia Marszałka. Zarządzenie określi skład i zasady działania komisji.  

7. Wyniki głosowania uwzględniające informację nt. liczby głosów uzyskanych przez 

poszczególnych kandydatów/tki zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu – 

www.wzp.pl w zakładce „Wybory do ZRDPP” w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

zakończenia głosowania oraz przy wykorzystaniu innych kanałów informacji, o których mowa  

w § 4 pkt 4.  

8. Przedstawicielem organizacji w Radzie z danego obszaru działalności zostaje osoba, która 

uzyskała w wyniku głosowania największą ważną liczbę głosów spośród wszystkich osób 

kandydujących w danym obszarze. 

9. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów/tki z danego obszaru działalności 

równej liczby głosów, mandat członka Rady przydzielany jest w drodze losowania przez 

członkinie/członków Komisji, o której mowa w ust. 6. 
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W przypadku, gdy w jakimkolwiek z 11 obszarów działalności, o których mowa w § 4 ust. 14 nie 

dokonano wyboru kandydata/tki (nie zgłoszono kandydata/tki lub żaden z kandydatów/tek nie 

otrzymał/a głosów podczas głosowania), miejsce przewidziane dla tego obszaru zajmuje kandydat/ka 

z innego obszaru, który/a otrzymał/a kolejno największą liczbę głosów, biorąc pod uwagę wszystkich 

kandydatów/tki z pozostałych obszarów działalności łącznie. 

 

§ 7 

1. Kadencja Rady trwa 3 lata od dnia jej powołania i kończy się z dniem wyboru nowych 

członkiń/członków Rady jednak nie dłużej niż 2 miesiące od zakończenia 3-letniej kadencji, 

z wyjątkiem okoliczności opisanych w § 8 ust. 2 i 3.  

2. Procedura powoływania członkiń/członków Rady na kolejną kadencję rozpoczyna się w trakcie 

trwania dotychczasowej kadencji Rady.   

3. Jeśli procedura opisana w § 6 nie zakończy się wyłonieniem 11 przedstawicielek/przedstawicieli 

organizacji, przeprowadza się niezwłocznie dodatkowy nabór zgodnie z tą procedurą. Dodatkowy 

nabór dotyczy tylko tych obszarów, w których nie wyłoniono przedstawicieli organizacji. 

 

§ 8 

1. Członkinie/członków Rady powołuje i odwołuje Marszałek w drodze zarządzenia. 

2. Marszałek odwołuje członkinie/członka Rady przed upływem kadencji w sytuacjach wskazanych 

w art. 41b ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). 

3. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci. 

4. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady o przedstawiciela organizacji Marszałek 

powołuje kandydata/tkę, który/a otrzymał/a kolejno najwyższą liczbę głosów w wynikach 

głosowania w danym obszarze działalności, a w przypadku gdy nie było takiej osoby, powołuje 

kandydata/tkę, który otrzymał/a kolejno największą liczbę głosów, biorąc pod uwagę wszystkich 

kandydatów/tki z pozostałych obszarów działalności łącznie. 

6. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady o przedstawicielki/przedstawicieli, o których 

mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 Marszałek występuje odpowiednio do Wojewody 

Zachodniopomorskiego lub Przewodniczącego Sejmiku Zachodniopomorskiego o wskazanie 

nowej/go członkini/członka Rady. 


