
Kielce, dnia 24.11.2020r. 

 

Ogłoszenie  

o naborze wniosków o wpis na listę kandydatów na członków komisji konkursowych  

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020r poz. 1057) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kielcach, zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłoszenia 

kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert składanych 

w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.  

Celem niniejszego naboru jest utworzenie listy osób, które jako reprezentanci organizacji 

pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego  i o wolontariacie, zgłoszone zostaną przez te organizacje i podmioty, jako kandydaci na 

członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert, jakie w 2021 roku ogłoszone zostaną 

przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (zwanych dalej „konkursami”,  

a w liczbie pojedynczej „konkursem”). 

Każda organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata  

na członka komisji konkursowych. 

Wpis na listę kandydatów na członków komisji konkursowych nie jest równoznaczny 

z powołaniem do komisji konkursowej konkretnego konkursu. Podstawą tego ostatniego jest 

zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach powołujące komisję 

konkursową. 

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kielcach uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje  

do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów  

na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział 

w konkursie.  

Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów 

wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej  

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniach komisji jej 

członkom nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu.  

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:  

 reprezentują organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa wart. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących 

organizacje/podmioty biorące udział  w konkursie.  

 korzystają z pełni praw publicznych.  



Zadaniem członka komisji konkursowej będzie:  

 czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji konkursowej, zgodnie  

z ustalonym harmonogramem i regulaminem pracy komisji,  

 udział w opiniowaniu ofert złożonych w konkursie, w oparciu o kryteria ustalone 

w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,  

 udział w przygotowaniu protokołu końcowego z prac komisji konkursowej.  

Osoby powołane w skład komisji konkursowej zostaną o tym poinformowane.  

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256  

z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.  

Zgłoszenie do komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione 

do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego wart. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których występuje kandydat.  

Zgłoszenia na członka komisji konkursowej należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, pokój nr 36 (sekretariat) lub 

za pośrednictwem operatora pocztowego lub usług kurierskich w dni robocze od godz. 8
00

 do godz. 

15
00

. Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa w dniu 8 grudnia 2020 roku o godzinie 14
00

. 

Uwaga!  

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz wprowadzeniem od dnia 16 marca 2020r  

do odwołania ograniczeń dla interesantów w zakresie dostępu do budynku Starostwa Powiatowego 

w Kielcach, gdzie swoją siedzibę ma Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Ogłaszający 

informuje, że organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zamierzają złożyć zgłoszenia kandydata 

na członka komisji konkursowej osobiście lub korzystając z usług kuriera są zobowiązani zgłosić ten 

fakt za pomocą poczty elektronicznej na  adres e-mail: sekretariat@pcprkielce.pl. 

Zgłoszenie dotyczące umawiania wizyt przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

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

kurierów musi nastąpić najpóźniej do godziny 13:00 dnia poprzedzającego wizytę. Przedstawiciele 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie lub kurierzy będą mogli wejść do budynku po złożeniu 

stosownego oświadczenia.  

 

Wzór formularza wniosku o wpis na listę kandydatów na członków komisji konkursowych stanowi 

załącznik nr l do niniejszego ogłoszenia.  

 

DYREKTOR 

Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kielcach 

 

Anna Florczyk -Bielna 

 

mailto:sekretariat@pcprkielce.pl


Załącznik nr 1 

 

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej 
 

 

w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku,  

ogłaszanych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

 
 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji 

Imię i nazwisko kandydata na członka 

komisji konkursowej  

 

Telefon kontaktowy   

e-mail kontaktowy   

Opis doświadczenia kandydata w zakresie 

przygotowywania ofert na realizację zadań 

z zakresu pożytku publicznego 

 

Oświadczenie organizacji/podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

Zgłaszamy Pana/Panią ……………………………..……… na członka komisji konkursowej jako 

reprezentanta naszej/naszego organizacji/podmiotu.  

Nazwa organizacji/podmiotu   

Adres organizacji/podmiotu  

Nr KRS lub innego odpowiedniego dla 

organizacji/podmiotu rejestru  

 

Nazwisko/a i funkcja/e osoby/ób 

uprawnionych do reprezentowania 

organizacji/podmiotu  

 

Miejscowość, data   

Podpis/y osoby/ób upoważnionej/ych do 

reprezentacji organizacji/podmiotu 

 

 

Oświadczenie kandydata na członka komisji konkursowej 

Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego i zobowiązuję się w szczególności do:  

 czynnego uczestnictwa w posiedzeniach i pracach komisji konkursowej, zgodnie  

z ustalonym harmonogramem i regulaminem pracy komisji,  

 udziału w opiniowaniu ofert złożonych w konkursie, w oparciu o kryteria ustalone 

w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,  

 udziału w przygotowaniu protokołu końcowego z prac komisji konkursowej.  

Poświadczam prawdziwość podanych danych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do: 

-  utworzenia listy kandydatów na członków komisji konkursowych, oraz  

- przeprowadzenia wyboru członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 

ogłaszanych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.  



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) - RODO – informujemy, 

że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, kontakt email: 

sekretariat@pcprkielce.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować 

w sprawie swoich danych osobowych pod adresem email: iod@pcprkielce.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu utworzenia listy kandydatów na członków komisji 

konkursowych oraz przeprowadzania wyboru na członków komisji konkursowych oceniających 

oferty złożone w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 

archiwalnych. 

5. Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania w granicach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo  

do przeniesienia danych. 

6. Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

7. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

9. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym  

do tego przepisami prawa. 

10. W oparciu o Państwa dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (badania upodobań, przyzwyczajeń).  

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia wyboru  

na członka komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartych konkursach ofert 

ogłaszanych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

Miejscowość, data  

Czytelny podpis kandydata na członka komisji 

konkursowej 

 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub usług 

kurierskich lub osobiście  do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach,  

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, pokój nr 36 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia   

8 grudnia 2020 roku do godziny 14
00

. 


