
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Pomorskiego 

Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej  

Zgodnie z art. 21 ust. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Uchwałą 

nr 36/317/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z 13 stycznia 2022 r. w sprawie określenia 

trybu powołania oraz przyjęcia regulaminu Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej.  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Pomorskiego Komitetu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2022 - 2024. 

W wyniku naboru wyłoniony zostanie skład Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej (PKRES), stanowiący przedstawicieli instytucji, organizacji w tym podmiotów 

ekonomii społecznej wskazanych w § 2. ust. 2 pkt. od b) do g) Uchwały Zarządu 

Województwa Pomorskiego nr 36/317/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z 13 stycznia 

2022 r.  

PKRES jako organ konsultacyjny, doradczo – opiniujący i inicjatywny Samorządu 

Województwa Pomorskiego, powołany zostaje w celu wzmocnienia i rozwoju sektora 

ekonomii społecznej w regionie. Komitet zostanie powołany na okres 3 lat. Udział w pracach 

Komitetu jest nieodpłatny.  

Do zadań członków komitetu należeć będzie w szczególności: 

− wyrażanie opinii o regionalnym programie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; 

− inicjowanie rozwiązań wspierających sektor ekonomii społecznej w regionie; 

− wyrażanie opinii w sprawach dotyczących planowania usług społecznych; 

− tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze ekonomii 

społecznej i usług społecznych; 

− monitorowanie realizacji regionalnego programu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.  

Wymagania  

Członkami Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej wybieranymi w drodze 

prowadzonego naboru są przedstawiciele: 

1. Wojewody Pomorskiego 

reprezentującego w szczególności Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. Propozycję przedstawiciela Wojewoda Pomorski składa pisemnie do 

Marszałka Województwa Pomorskiego na adres ROPS lub przesyłając skan mailowo na 

adres: es@pomorskie.eu w terminie do 28 lutego 2022 r. 

2. Jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa 

pomorskiego  

reprezentujących m.in. instytucje pomocy i integracji społecznej podległe gminom lub 

powiatom województwa pomorskiego. Propozycje swoich przedstawicieli składa odpowiednio 

wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta powiatu pisemnie do Marszałka Województwa 
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Pomorskiego na adres ROPS lub przesyłając skan mailowo na adres: es@pomorskie.eu  

w terminie do 28 lutego 2022 r. 

3. Podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych  

z terenu województwa pomorskiego w tym: 

− przedstawicieli centrów i klubów integracji społecznej, rekomendowanych przez Pomorski 

Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej, 

− przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej rekomendowanych przez co najmniej 

jeden organ prowadzący zakład aktywności zawodowej na terenie województwa 

pomorskiego, 

− przedstawicieli warsztatów aktywności zawodowej rekomendowanych przez co najmniej 

trzy organy prowadzące warsztaty aktywności zawodowej na terenie województwa 

pomorskiego, 

− przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, rekomendowanych przez co najmniej dwa 

przedsiębiorstwa społeczne zgodnie z listą dostępną na stronie: 

www.rops.pomorskie.eu/przedsiebiorstwa_spoleczne lub przez ośrodek wsparcia 

ekonomii społecznej,  

− przedstawicieli organizacji pozarządowych rekomendowanych przez Pomorską Radę 

Działalności Pożytku Publicznego lub co najmniej dwie organizacje pozarządowe 

działające na terenie województwa pomorskiego. 

Zgłoszenia odbywają się poprzez złożenie przez kandydata formularza zgłoszeniowego lub 

jego skanu posiadającego wymagane rekomendacje na adres ROPS lub mailowo na adres: 

es@pomorskie.eu w terminie do 28 lutego 2022 r. 

4. Ośrodków wsparcia ekonomii społecznej działających na terenie 

województwa pomorskiego  

Zgłoszenia odbywają się poprzez pismo kierownika OWES na adres ROPS lub przesyłając 

skan mailowo na adres: es@pomorskie.eu w terminie do 28 lutego 2022 r. 

5. Nauki z dziedzin nauk społecznych, w tym przedstawicieli dyscyplin: 

− ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości rekomendowanych przez uczelnię 

wyższą, 

− nauki socjologiczne, pedagogiczne, psychologiczne, nauki prawne, o polityce i 

administracji rekomendowanych przez uczelnię wyższą. 

Zgłoszenia odbywają się poprzez złożenie przez kandydata formularza zgłoszeniowego lub 

jego skanu posiadającego wymagane rekomendacje na adres ROPS lub mailowo na adres: 

es@pomorskie.eu w terminie do 28 lutego 2022 r. 

6. Związków zawodowych lub organizacji pracodawców, 

rekomendowanych przez Pracodawców Pomorza lub Wojewódzką Radę 

Dialogu Społecznego 

Zgłoszenia odbywają się poprzez złożenie przez kandydata formularza zgłoszeniowego lub 

jego skanu posiadającego wymagane rekomendacje na adres ROPS lub mailowo na adres: 

es@pomorskie.eu w terminie do 28 lutego 2022 r. 
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Uwagi końcowe 

W przypadku złożenia zgłoszenia do ROPS w formie tradycyjnej, dokumenty proszę składać 

pod adresem: Gdańsk 80-810, ul. Okopowa 21/27, pokój 339. 

Przy tworzeniu listy kandydatów na członków Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej będą brane pod uwagę tylko zgłoszenia przesłane na właściwym formularzu, 

kompletnie wypełnione i podpisane.  

Wszelkich informacji udziela Marlena Radelska (ROPS), tel. 58 326 88 93 e-mail: 

m.radelska@pomorskie.eu. 

Dokumenty do pobrania 

− Formularz zgłoszeniowy, 

− Uchwała nr 36/317/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z 13 stycznia 2022 r Zarządu 

Województwa Pomorskiego w sprawie określenia trybu powołania oraz przyjęcia 

regulaminu Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, 

− Regulamin Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (zał. do Uchwały ZWP 

nr 36/317/22).  
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