
  

Uchwała Nr 2824/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 października 2020 roku 

 

 

w sprawie: określenia trybu powoływania członków Wielkopolskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego  

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1668) oraz art. 41b ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  

 

1. Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest tworzona przez Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego.  

2. Niniejsza uchwała określa tryb powoływania członków Wielkopolskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, a także terminy i sposób zgłaszania kandydatów na członków 

Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.    

 

§ 2. 

 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Organizacjach i podmiotach – należy przez to rozumieć odpowiednio organizacje 

pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 

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

z 2020 r., poz. 1057), zwanej dalej „Ustawą”;   

2) Radzie – należy przez to rozumieć Wielkopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego; 

3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu; 

4) Stronach internetowych Urzędu – należy przez to rozumieć adresy: www.umww.pl, 

www.bip.umww.pl oraz www.wielkopolskiewici.pl; 

5) Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę; 

6) Subregionie – należy przez to rozumieć podregion województwa wielkopolskiego, 

zgodnie z Rozporządzeniem (We) Nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

26 maja 2003 roku w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 

Celów Statystycznych (NUTS) oraz nomenklaturą przyjętą przez Główny Urząd 

Statystyczny. 

 

§ 3. 

 

1. Rada liczy co najmniej 16 członków. 

2. W skład Rady wchodzi: 

1) jeden przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego; 

2) czterech przedstawicieli Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; 

3) trzech przedstawicieli Marszałka Województwa Wielkopolskiego; 

4) co najmniej 8 przedstawicieli organizacji i podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego na terenie Województwa Wielkopolskiego. 

http://www.umww.pl/
http://www.bip.umww.pl/
http://www.wielkopolskiewici.pl/


  

3. Osoby określone w ust. 2 pkt 4) Uchwały wybiera się z obszaru województwa 

wielkopolskiego. 

 

§ 4. 

 

Na wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego: 

1) Wojewoda Wielkopolski dokonuje imiennego wskazania swojego przedstawiciela 

do składu Rady; 

2) Sejmik Województwa Wielkopolskiego wskazuje w drodze uchwały swoich 

przedstawicieli do składu Rady. 

 

§ 5. 

 

1. Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłasza informację o przystąpieniu do 

procedury wyłaniania kandydatów organizacji i podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 2 

pkt 4) uchwały na stronach internetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

 i w jego siedzibie  w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń oraz w mediach 

internetowych. 

2. Ogłoszenie zawiera minimalne kryteria jakie winien spełniać kandydat na członka Rady 

oraz zgłaszająca go organizacja.  

3. Wraz z ogłoszeniem na stronach internetowych Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego publikowany jest wzór „Karty zgłoszenia kandydata na członka 

do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, zwanej dalej „Kartą 

zgłoszenia”, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały. 

4. Marszałek Województwa Wielkopolskiego wskaże do składu Rady osoby, o których 

mowa w § 3 ust. 2 pkt 3) Uchwały. 

5. Spośród zgłoszonych przez Organizacje i podmioty kandydatów Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego powoła do składu Rady osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 4), 

kierując się: 

 doświadczeniem i wiedzą kandydatów, w tym doświadczeniem we współpracy 

z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, opisanymi w Karcie 

zgłoszenia, 

 potrzebami Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 

 udzielonymi rekomendacjami, 

 reprezentacją poszczególnych subregionów w Radzie, 

 zapewnieniem reprezentatywności Organizacji i podmiotów w zakresie form 

prawnych i rodzajów działalności pożytku publicznego. 

 

 

§ 6. 

 

1. Organizacje i podmioty, prowadzące działalność na terenie Województwa 

Wielkopolskiego, zgłaszają kandydatów na członków Rady w terminie 21 dni od dnia 

ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały.  

2. Zgłoszenie odbywa się na druku zgodnym ze wzorem Karty zgłoszenia. 

3. Karta zgłoszenia winna być opatrzona datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych 

statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.  

4. Do Karty zgłoszenia kandydata należy załączyć imienne rekomendacje dla kandydata 

pochodzące od innych organizacji oraz podmiotów, w związku z kandydowaniem 

do Rady, na druku zgodnym ze wzorem Karty imiennej rekomendacji dla kandydata na 



  

członka do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiącym 

załącznik nr 2 do Uchwały. 

5. Wypełnioną Kartę zgłoszenia kandydata na członka do Wielkopolskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze 

kandydatów na członków Rady: 

1) osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu, 

2) za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,  

61-714 Poznań z dopiskiem „Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego - 

nabór”, 

3) za pośrednictwem platformy ePUAP. 

6. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. W przypadku stwierdzenia błędów lub braku jednego lub więcej elementów zgłoszenia 

lub rekomendacji, występuje się do wnioskodawcy o ich usunięcie w terminie 7 dni od 

daty doręczenia wezwania. 

8. Liczba rekomendacji, o których mowa w § 6 ust. 4 oraz wymagane podpisy nie podlegają 

uzupełnieniu. 

9. Niezastosowanie się do ww. wymogów zawartych w ust. 1-8 pozostawia zgłoszenie bez 

rozpatrzenia.  
 

§ 7. 

 

1. Każda organizacja oraz podmiot udziela jednej rekomendacji. 

2. Organizacje oraz podmioty zgłaszające kandydata nie udzielają rekomendacji.  

3. Organizacje oraz podmioty zgłaszające kandydata lub udzielające mu rekomendacji 

muszą mieć siedzibę na obszarze tego samego subregionu. 

4. Rekomendacje niespełniające wymogów zawartych w ust. 1-3 nie będą brane pod uwagę. 

 

§ 8. 

 

1. Marszałek Województwa Wielkopolskiego powołuje komisję ds. przeprowadzenia 

wyboru do Rady przedstawicieli organizacji i podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego na terenie województwa wielkopolskiego, zwaną dalej Komisją. 

2. W skład Komisji, wchodzą osoby wskazane przez Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego. 

3. Do zadań Komisji należy: 

1) otwarcie  formularzy „Karty zgłoszenia”, 

2) przeprowadzenie weryfikacji Kart zgłoszeń i udzielonych rekomendacji pod 

względem formalnym, 

3) przeliczenie rekomendacji, 

4) stworzenie listy kandydatów organizacji i podmiotów do składu Rady, 

5) sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji. 

4. Lista zgłoszonych kandydatów oraz protokół z posiedzenia Komisji zostaną opublikowane 

na stronach internetowych Urzędu oraz w jego siedzibie w miejscu przeznaczonym do 

zamieszczania ogłoszeń. 

 

§ 9. 

 

1. Członków Rady powołuje i odwołuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 



  

2. Marszałek Województwa Wielkopolskiego odwołuje członka Rady przed upływem 

kadencji w przypadkach określonych w Ustawie. 

3. Wniosek o odwołanie członka Rady musi zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku braku zgłoszeń lub odpowiedzi od zaproszonych osób Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem stron internetowych Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego oraz w jego siedzibie w miejscu przeznaczonym do 

zamieszczania ogłoszeń zwraca się z apelem do organizacji i podmiotów o powtórzenie  

woli powstania Rady w sposób, o którym mowa w art. 41a ust. 1 Ustawy. 

 

§ 10. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 11. 

 

Traci moc uchwała Nr 4025/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 

2017 roku w sprawie: określenia trybu powoływania członków Wielkopolskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego. 

 

§ 12. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



  

Uzasadnienie do uchwały Nr 2824/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 października 2020 roku 

 

 

w sprawie: określenia trybu powoływania członków Wielkopolskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego.  

 

 

Zgodnie z brzmieniem art. 41b ust. 4 Ustawy, zarząd województwa określa w drodze uchwały 

tryb powoływania członków Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także 

terminy i sposób zgłaszania kandydatów na członków Rady Wojewódzkiej. 

 

Procedura zawarta w niniejszej uchwale uwzględnia: 

 potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, 

 sprawne i transparentne powołanie członków Rady, 

 wnioski z naboru do Rady minionej kadencji. 

 

Z uwagi na powyższe uzasadnione jest podjęcie niniejszej Uchwały. 

 


