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POMORSKI SYSTEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ:
KOORDYNACJA EKONOMII SPOŁECZNEJ
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM NA LATA 2019-2022

PKRES
2022-2024

PKRES to organ konsultacyjny, doradczo – opiniujący i inicjatywny ZWP,
którego celem jest wzmocnienie rozwoju sektora ekonomii społecznej.
Członkowie/inie pełnią swoje funkcje społecznie.
Członkowie/inie PKRES reprezentują zarówno środowisko podmiotów
ekonomii społecznej, administracji publicznej, samorządów, pracodawców
jak i środowisko naukowe.
Zadania PKRES to m.in wyrażanie opinii o regionalnym programie na rzecz
rozwoju ES oraz w sprawach dotyczących planowania usług społecznych,
inicjowanie rozwiązań wspierających sektor ES w regionie, tworzenie
płaszczyzny wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze ES
oraz usług społecznych.
Obowiązki: uczestniczenie w posiedzeniach, promowanie działalności PKRES
oraz inicjatyw ES, działalność doradcza i informacyjna, inicjowanie współpracy
na rzecz ES w regionie.

PKRES 2022/2024 - skład osobowy
Katarzyna Weremko
Maciej Kochanowski
Marcin Fuchs
Ludwik Szakiel
Iwona Wolanin-Szułdrzyńska
Bartosz Kozicki
Marcin Kacpura
Paulina Kamińska
Anna Olkowska-Jacyno
Anita Richert-Kazimierska
Jolanta Szewczun
Małgorzata Niemkiewicz
Radosław Cebela
Justyna Rozbicka-Stanisławska
Aleksandra Maj
Ewa Myśków
Sylwia Mackiewicz
Zofia Stodoła
Magdalena Jabłońska

Mariusz Florczyk
Ewa Czeplina
Łukasz Brządkowski
Natalia Siuda-Piotrowska
Katarzyna Dudzic
Piotr Stec
Łukasz Samborski
Agnieszka Biernacka
Elżbieta Mazur
Małgorzata Ciecholińska
Ewa Filipska
Patrycja Czawłytko
Sławomir Erber
Marzena Starnawska
Michał Kubiak
Elżbieta Markowska
Tomasz Limon
Tomasz Smorgowicz
Bartłomiej Engelbrecht
Paweł Kamiński

Wiceprzewodniczący

Współprzewodniczący

ZADANIA
ustalanie harmonogramu prac Komitetu
prowadzenie posiedzeń
ustalanie porządku dziennego prac
przedstawianie propozycji działań
reprezentowanie Komitetu na zewnątrz

Przedstawicielka
Marszałka Województwa

Przedstawiciel/ka
strony społecznej

PREZYDIUM

ZADANIA
Wiceprzewodniczący realizuje
zadania, Współprzewodniczących
pod ich nieobecność

SEKRETARZ
pracownik ROPS

Maciej Kochanowski
ZADANIA

Katarzyna
Weremko

Przedstawiciel/ka
strony społecznej

Ewa
Czaplina

orgnizacja prac Komitetu
i Grup Roboczych
informowanie Komitetu o spotkaniach
i harmonogramie posiedzenia
koordynacja procesu przygotowania
uchwały
dbanie o przepływ informacji między
członkami/iniami Komitetu

Piotr Stec

PRACA KOMITETU

WYRAŻANIE OPINII

posiedzenia min. raz/kwartał

Komitet wyraża opinie

spotkania stacjonarne lub on-line
Członkowie/inie wykonują swoje funkcje osobiście
lub udzielając pełnomocnictwa pisemnego innej

w formie uchwał przyjętych
zwykłą większością głosów

osobie

uchwały przyjmowane są podczas

Członek/ini może zostać odwołany

posiedzeń w obecności min.

w przypadku: naruszenia Regulaminu,

1/2 składu osobowego

3-krotnej nieobecności na posiedzeniach

głosowania są jawne (chyba, że

(pod rząd)

Regulamin stanowi inaczej)

w spotkaniach Komitetu mogą brać udział
eksperci zewnętrzni
udział w pracach i spotkaniach Komitetu
jest nieodpłatny

w przypadku równej liczby głosów
"za/przeciw" rozstrzygnięcie należy
do Prezydium

PRZEBIEG POSIEDZEŃ

posiedzenia odbywają się w obecności min. 1/2 liczby składu osobowego
prowadzone są przez jednego z Współprzewodniczących, od drugiego spotkania
prowadzone są naprzemiennie
rozpoczynają się głosowaniem nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia
protokół zawiera: datę posiedzenia, listę uczestników/czek, porządek posiedzenia,
streszczenie omawianych spraw, materiały przedstawiane i omawiane podczas
posiedzenia
protokół sporządza pracownik ROPS i przekazuje o członkom/iniom min. 7 dni przed
planowanym posiedzeniem

GRUPY ROBOCZE

Komitet może powołać grupy robocze
grupa robocza składa się z min. członków/iń Komitetu
pracami kieruje Przewodniczący grupy (wybrany w głosowaniu jawnym przez
członków/inie grupy)
grupa spotyka się min. 2 razy w roku kalendarzowym(stacjonarnie lub on-line)
Przewodniczący grupy informuje min. 1 dzień przed o planowanym
spotkaniu(w tym Prezydium i Sekretarza Komitetu
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Osoba kontaktowa: Marlena Radelska (ROPS)
tel. 58 326 88 93
e-mail: m.radelska@pomorskie.eu

