
Kielce, dnia 27.01.2023r. 

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. 2022r poz. 1327 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty, o których mowa w art. 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 2023 

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 w art. 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 w art. 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 2022 

r. poz. 2000 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 w 

art. 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. 800 do godz. 1500. Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa w dniu  

13 lutego 2023 roku o godzinie 1000. 

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

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.  
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