
 
UCHWAŁA  Nr  78/2018 

 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 
z dnia 18 stycznia 2018 r. 

 
w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych 
do realizacji projektu: pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa 
wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                          
o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 ze zm.), art. 33 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U.  z 2017, 
poz. 1460 ze zm.), Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Postanawia się ogłosić nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do 
realizacji projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa 
wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój 
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

2. Upoważnia się Panią Wiolettę Wilimską Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Krakowie do ogłoszenia naboru, o którym mowa w ust. 1 zgodnie 
z wzorem ogłoszenia określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. 

1. Przyjmuje się Regulamin naboru, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały,  
w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały. 

2. Powołuje się  Komisję Konkursową w składzie: 

1) Pan Wojciech Kozak – Przewodniczący Komisji, Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego, 

2) Pan Rafał Barański – Zastępca Przewodniczącego Komisji, Zastępca Dyrektora 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, 

3) Pani Maria Siuda - Członek Komisji, II Przewodnicząca Komisji Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego, 

4) Pan Radosław Grochal – Członek Komisji, Departament Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,  



5) Pan Grzegorz Biskup - Członek Komisji, Przedstawiciel podmiotów Programu 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z bazy członków komisji 
konkursowych,  

6) Pan Arnold Kuźniarski – Członek Komisji, Przedstawiciel podmiotów Programu 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z bazy członków komisji 
konkursowych 

7) Pan Piotr Maurek– Członek Komisji, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Krakowie, 

8) Pani Aneta Kosiba – Sekretarz Komisji (bez prawa głosu), Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Krakowie. 

3. Postanawia się powołać Komisję Odwoławczą w składzie: 

1) Pan Wojciech Kozak – Przewodniczący Komisji, Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego, 

2) Pani Wioletta Wilimska – Zastępca Przewodniczącego Komisji, Dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, 

3) Pan Andrzej Wójcik – Członek Komisji, Członek Komisji Polityki Prorodzinnej                      
i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego, 

4) Pan Marcin Ślusarski – Członek Komisji, Zastępca Dyrektora Departamentu 
Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego,  

5) Pani Emilia Glista – Członek Komisji, Przedstawiciel podmiotów Programu 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z bazy członków komisji 
konkursowych 

6) Pani Małgorzata Szlązak  – Członek Komisji, Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Krakowie, 

7) Pani Aneta Kosiba – Sekretarz Komisji (bez prawa głosu), Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Krakowie. 

4. Zadania Komisji Konkursowej oraz Komisji Odwoławczej określa Regulamin,                  
o którym mowa w ust. 1. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Krakowie. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



UZASADNIENIE 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jest Liderem projektu 

partnerskiego pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla 

osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, który będzie realizowany w ramach 

konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17. Projekt będzie realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu 

opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu deinstytucjonalizacji dla 

grupy osób z różnego rodzaju sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym co 

najmniej do: osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osób 

głuchoniewidomych, osób niewidomych z niepełnosprawnością fizyczną, osób 

chorujących psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną), przeprowadzenie 

pilotażowego wdrożenia standardu na terenie 5 gminnych jednostek samorządu 

terytorialnego z terenu województwa małopolskiego oraz opracowanie rekomendacji i 

przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli jednostek 

samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie stosowania 

opracowanego   i wdrożonego standardu. 

Zgodnie z wymogami konkursu projekt musi być realizowany  w formule partnerskiej 

(od 3-6 partnerów). W skład partnerstwa obowiązkowo wchodzi jedna organizacja 

pozarządowa prowadząca działalność statutową na rzecz osób, których dotyczy 

opracowany standard.  

Aby projekt spełnił warunki regulaminu konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17  

w zakresie składu partnerstwa, w którym  obligatoryjnie znaleźć się musi minimum 1 

organizacja pozarządowa o zasięgu lokalnym lub krajowym, prowadząca działalność 

statutową na rzecz osób, których dotyczy opracowany standard,  konieczne jest 

ogłoszenie naboru na wyłonienie partnera odpowiedzialnego za współpracę przy 

realizacji projektu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 

2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz podpisanie umowy 

partnerskiej na rzecz realizacji projektu. Koniecznośc ta wynika z faktu wycofania się 

Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej, dotychczasowego partnera projektu „Sami-

Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi” – Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej - ze 

wspólnej realizacji projektu.  

 

 



 

 


