
                              NABÓR 

 

członków do Komisji ds. oceny ofert oraz podziału środków budżetowych na  

zadanie publiczne zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora  

finansów publicznych  w zakresie organizacji wypoczynku  

dla dzieci i młodzieży w 2022 roku. 

 

1.  Śląski Kurator Oświaty na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

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

ze. zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 wskazanej powyżej ustawy, do udziału w pracach 

Komisji ds. oceny ofert oraz podziału środków budżetowych na  zadanie publiczne 

w zakresie zorganizowania w 2022 roku letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

z woj. śląskiego. 

2. Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, w pracach Komisji : 

1) Uczestnictwo w pracach Komisji  jest nieodpłatne. Za udział w posiedzeniach 

członkom Komisji  nie przysługuje również zwrot kosztów podróży. 

2) W pracach Komisji mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie 

następujące kryteria: 

a) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów biorących 

udział w konkursie; 

b) posiadają przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie działania na 

rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

c) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie, w takim 

stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione 

wątpliwości co do ich bezstronności; 

d) reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie 

z zapisami statutu lub innymi dokumentami. 

3) Zadaniem członka Komisji będzie ocena formalna i merytoryczna ofert na 

realizację zadania publicznego, z uwzględnieniem kryteriów określonych  

w treści ogłoszenia o konkursie. 



4) Do członków Komisji biorących udział w ocenie ofert stosuje się przepisy 

kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika. 

5) Komisja  powołana zostanie Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty. 

6) Zgłoszenie do Komisji powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby 

upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu 

wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

7) Formularz zgłoszenia do Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia. 

8) Zgłoszenia proszę przesłać do dnia 11 maja 2022r. na adres: Kuratorium 

Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice (decyduje data 

wpływu do Kuratorium Oświaty) lub złożyć osobiście w siedzibie Kuratorium 

Oświaty w Katowicach (Kancelaria - pokój nr 6.10). Niezależnie od sposobu 

złożenia oferty, na kopercie należy umieścić dopisek: „Zgłoszenie do komisji 

konkursowej”. 

3. Do prac Komisji zostaną wyłonione maksymalnie 2 osoby ze wszystkich zgłoszonych 

kandydatów.  

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Kuratorium Oświaty w Katowicach:  

tel. (32) 606 30 33. 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1),  dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Kurator Oświaty  

w Katowicach,  ul. Powstańców 41a; skrytka e PUAP: /y77uu54yfi/skrytka; 

2) kontakt z inspektorem danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Katowicach : e-mail 

iod@kuratorium.katowice.pl tel. 32 606 30 37; 

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda)  

i  c RODO   w  związanym z procesem wyboru członków Komisji ds. oceny ofert oraz 

podziału środków budżetowych oraz wyłonienia oferentów  na zorganizowanie w 2022 

roku letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa śląskiego zgodnie  

mailto:iod@kuratorium.katowice.pl


z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.); 

4) dane będą udostępniane w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do 

osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator 

może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą 

przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia 

przetwarzania danych (np. dane mogą być ujawnione podmiotom, z którymi ŚKO zawarł 

umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych 

wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu); 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

realizacji zadania ; 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, 

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania /jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej/; 

7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli  uzna Pani/Pan, że  dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami 

RODO; 

8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie , związanym z udziałem w otwartym konkursie 

ofert, a niepodanie danych uniemożliwi uczestnictwo Pani/Pana w pracach ww. Komisji. 

 

 

        Wicekurator Oświaty 

        mgr Jacek Szczotka  

 

      Podpisano elektronicznie w dniu 02.05.2022 r. 

 

                                                                                     

Śląski Kurator Oświaty                                                                                               

mgr Urszula Bauer  


