
 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA 
CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE 

OFERT NA REALIZACJ Ę ZADANIA PUBLICZNEGO PAI  
(PROGRAM AKTYWIZACJA  I NTEGRACJA). 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Rykach przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i 
Integracja (PAI),  który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2015 roku, poz. 149 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1118 
ze zm.) 
 
W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Rykach zaprasza do zgłaszania 
kandydatów na członków komisji, której zadaniem będzie merytoryczna ocena ofert 
złożonych w przedmiotowym konkursie. Kandydaci będą uczestniczyć w pracach 
komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zm.) 
 
1. SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA KONKURSU: 

Celem PAI jest pomoc osobom najbardziej oddalonym od rynku pracy w zakresie 
aktywizacji zawodowej oraz integracji życiowej i społecznej. Program PAI składa się 
z dwóch bloków działań – blok aktywizacja zawodowa (wykonywanie prac społecznie 
użytecznych) i blok integracja społeczna. Działania w zakresie integracji społecznej 
mają na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych 
interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego 
uczestników.  
Uczestnikami Programu będą osoby bezrobotne, dla których został ustalony III profil 
pomocy, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący 
kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach  o pomocy społecznej.  
Realizacja działań w ramach bloku integracji społecznej będzie powierzona, 
wyłonionemu w ogłoszonym na zasadach określonych w przepisach ustawy o 
pożytku publicznym i o wolontariacie, konkursie ofert na realizację działań w zakresie 
integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2015 r. 
podmiotowi prowadzącemu działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
2. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW: 

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o 
przesłanie odpowiednio wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia na 
członka komisji konkursowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 
 
Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres:  
 
urzad@pupryki.pl z dopiskiem „Zgłoszenia przedstawicieli organizacji 
pozarządowych”  w terminie do 30 września 2015 roku” 
Decyduje data wpływu zgłoszenia do PUP w Rykach. 



 
 
 
3. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW 

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które: 
− uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu  
wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w otwartym 
konkursie na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie ogłaszanym przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Rykach, 
− są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych, 
− mają co najmniej roczne doświadczenie w dziedzinie integracji społecznej  
i aktywizacji zawodowej, 
- nie będą wskazane przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorący 
udział w konkursie. 
 
4. KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ 

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci 
zobowiązani będą do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej  
(Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia). Członków komisji konkursowej Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach wyłaniać będzie spośród zgłoszonych 
kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt 3.  
Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną umieszczeni w drodze losowania na 
liście, według kolejności ich wylosowania. Na losowanie zostaną zaproszeni 
kandydaci oraz przedstawiciele zgłaszających ich organizacji. Do komisji 
konkursowej komórka organizacyjna PUP w Rykach organizująca konkurs wyznaczy 
osoby wylosowane w pierwszej kolejności. W przypadku konieczności wyłączenia 
członka komisji ze względu na konflikt interesów, jej skład zostanie uzupełniony o 
kolejne osoby z listy. 
 
5. WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ 

Przed przystąpieniem do oceny wniosków projektowych każdy członek komisji składa 
deklarację dotyczącą powiązania z wnioskodawcami w danym postępowaniu na 
dofinansowanie projektów. Wzór deklaracji określony został w Załączniku nr 3. 
Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) 
dotyczące wyłączenia pracownika. 
− Ze składu komisji wyłącza się osoby, które pozostają w stosunku pracy lub umowy 
cywilnoprawnej z którymkolwiek z wnioskodawców lub są ich członkami w okresie 
trwania danego postępowania dotacyjnego. 
− Ze składu komisji wyłącza się osoby, których małżonkowie oraz krewni i 
powinowaci do drugiego stopnia, a także osoby związane z nimi z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli są członkami organów zarządzających, 
nadzorujących lub kontrolnych któregokolwiek z wnioskodawców. 
− Ze składu komisji wyłącza się osoby, będące reprezentantami organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 
które biorą udział w konkursie. 
 
6. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności: 
− czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym 
harmonogramem, 
− udział w opracowaniu regulaminu prac komisji, 



 
 
− udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych wniosków projektowych w oparciu o 
kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji, 
− sporządzanie uzasadnień wyboru lub odrzucenia poszczególnych wniosków 
projektowych, 
− udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do 
akceptacji Dyrektorowi PUP w Rykach listy wniosków projektowych 
rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla 
poszczególnych wykonawców na realizację zadania publicznego oraz ewentualnie 
listy wniosków projektowych rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla 
poszczególnych wykonawców na realizację zadania publicznego. 
 
UDZIAŁ W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ JEST NIEODPŁAT NY, A ZA 
UDZIAŁ W POSIEDZENIU KOMISJI JEJ CZŁONKOM NIE PRZYS ŁUGUJE 
ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW. 
 
Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach 
obowiązujących członków komisji, będących pracownikami PUP w Rykach 
oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów. 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej. 
2. Deklaracja udziału w pracach komisji konkursowej. 
3. Deklaracja dotycząca potencjalnego konfliktu interesów. 
 
 
 
 
 
 
 

08 .09.2015r. 
…………………………………….………… 
/data i podpis Dyrektora Powiatowego Urzędu     
 Pracy w Rykach/ 

 


