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NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH 
 

W związku z przygotowaniami do ogłoszenia przez Samorząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje 
pozarządowe w 2011 r. Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi wraz z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-
Pomorskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach 
konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
  
W latach 2008-2010 w komisjach konkursowych uczestniczyła kaŜdorazowo jedna osoba 
reprezentująca środowisko pozarządowe, wskazana przez Radę Organizacji Pozarządowych 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Planujemy, by od 2011 r. w komisjach tych 
uczestniczyli dwaj przedstawiciele/przedstawicielki organizacji pozarządowych, co spełnia 
wymóg zawarty w znowelizowanej ustawie  o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 
Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 15 listopada 2010r. do Biura 
Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na formularzu (w 
załączniku). Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane 
adresowe są podane w formularzu). 
 
Informujemy, Ŝe praca w komisjach ma charakter społeczny, nie ma teŜ moŜliwości zwrotu 
kosztów podróŜy. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą 
kryteriów zawartych w „karcie oceny zadania” i uczestnictwo w posiedzeniu lub 
posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Marszałkowskim w 
Toruniu w godzinach pracy urzędu.  
 
Od członków komisji oczekujemy doświadczenia w tworzeniu projektów, realizowanych 
przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora 
oraz  umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów. 
 
Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w 
danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani 
pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.  
 
Wyboru kandydatów do komisji dokonają przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z pełnomocnikiem Zarządu 



Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. O 
wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do 15 grudnia 2010 r.  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Pełnomocnika ds. Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi, tel. 56 62 18 371 lub 56 62 18 403 e-mail: ngo@kujawsko-
pomorskie.pl 
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, 
by go zobaczyć  
Formularz zgłoszeniowy – w załączniku 

 
 

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZ ĄDU WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI I 

INNYMI PODMIOTAMI PROWADZ ĄCYMI DZIAŁALNO ŚĆ POśYTKU 
PUBLICZNEGO NA ROK 2011 

 
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz 
inne podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, 
opinii i wniosków do projektu Programu przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w dniu 21.09.2010 r. Uchwałą Nr 75/1221/10. Projekt Programu został 
opracowany zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o poŜytku, stąd pojawiły się w nim 
nowe elementy, takie jak: wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu, sposób 
jego oceny oraz informacja na temat tworzenia i konsultacji Programu.  
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najwaŜniejszym dokumentem 
regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa, stąd wpływ 
organizacji pozarządowych, jako podmiotów Programu, na jego ostateczną zawartość, jest 
niezwykle waŜny. Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu! 
 
Uwagi prosimy zgłaszać na „formularzu konsultacji” do Biura Pełnomocnika ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe 
znajdują się w formularzu) w terminie od 28 września 2010 r. do 11 października 2010 r. 
 
Po upływie terminu konsultacji, pracownicy Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi przygotują zestawienie zgłoszonych opinii, uwag i wniosków, 
które z kolei trafią do poszczególnych  departamentów (np. uwagi dotyczące obszaru kultury 
do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego) w celu ich zaopiniowania. Następnie 
uwagi organizacji pozarządowych rozpatrzone zostaną przez Zarząd Województwa. 
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce „organizacje pozarządowe” w terminie 
30 dni od daty ich zakończenia. 
 
 
W załączniku: 
 
- Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi -  na rok 2011 
- Formularz konsultacji 
- Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu Programu  
 
 

 



Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
tel. 56 62 18 403, 56 62 18 371, e-mal: ngo@kujawsko-pomorskie.plTen adres email jest ukrywany 
przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

 

 

  
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko−Pomorskiego 

Gabinet Marszałka Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
 

Plac Teatralny 2; 87-100 Toruń 
tel. + 48(56) 62 18 403; 62 18 371; fax. +48 (56) 62 18 275 

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl  
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/_zakładka_Organizacje_Pozarządowe 

 


