
Załącznik do uchwały nr 434/392/23 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 21 marca 2023 r. 

Regulamin powoływania członków  
Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Regulamin powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwany dalej 

„Regulaminem”, określa tryb powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego oraz terminy i sposób zgłaszania kandydatów. 

§ 2. 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:  

1) Marszałek –  Marszałka Województwa Mazowieckiego; 

2) Organizacja - organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy; 

3) podregion -  grupę powiatów tworzących jednostkę terytorialną NUTS 3 wyodrębnioną do celów 

statystycznych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. 

zmieniającym załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych 

(NUTS) (Dz. Urz. UE L 322 z 29.11.2016, str. 1); 

4) Rada  –  Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego;  

5) system informatyczny –  system teleinformatyczny umożliwiający obsługę Rady, 

przeprowadzenie rekrutacji i głosowania online na członków Rady, dostępny pod adresem 

https://mrdpp.mazovia.pl/; 

6) Urząd – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 

7) ustawa – ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812);  

8) Województwo – Województwo Mazowieckie;  

9) Zarząd –  Zarząd Województwa Mazowieckiego.  

§ 3. 

1. Rada składa się z co najmniej osiemnastu członków. 

2. W skład Rady wchodzą: 

1) przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego; 

2)   trzech przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego; 

3)   pięciu przedstawicieli Marszałka posiadających wiedzę i kompetencje w obszarach związanych 

ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, w tym:  

a) Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

b) przedstawiciel ochotniczych straży pożarnych w Województwie,  

c) przedstawiciel Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych; 

4)  dziewięciu przedstawicieli Organizacji prowadzących działalność na terenie Województwa. 

https://mrdpp.mazovia.pl/
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3. Powołanie przedstawicieli, o których mowa ust. 2 pkt 4, odbywa się w oparciu o zasadę 

reprezentatywności – rozumianej jako zapewnienie w Radzie przedstawicielstwa w każdym 

z podregionów, o których mowa w § 5 ust. 1. 

4. W sytuacji gdy w wyniku głosowania, o którym mowa w rozdziale 3 okaże się, że zasada 

reprezentatywności, o której mowa w art. 41b ust. 4 ustawy nie jest spełniona, Marszałek, w celu 

realizacji tej zasady, powołuje do Rady nie więcej niż dwie osoby będące przedstawicielami 

Organizacji prowadzących działalność na terenie Województwa.  

5. Przystępując do powołania składu osobowego Rady Marszałek: 

1)  występuje: 

a) do Wojewody Mazowieckiego o wskazanie przedstawiciela, 

b) do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego o wskazanie 

przedstawicieli, 

c) do Prezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP Województwa Mazowieckiego o wskazanie przedstawiciela Ochotniczych Straży 

Pożarnych, 

d) do Przewodniczącego Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób 

Niepełnosprawnych o wskazanie przedstawiciela Rady; 

2) wskazuje trzech swoich przedstawicieli posiadających wiedzę i kompetencje w obszarach 

związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, w tym Pełnomocnika Marszałka 

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

6. Marszałek ogłasza informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów Organizacji, 

o których mowa w ust. 2 pkt 4, z których wybierze członków Rady na:  

1) stronie internetowej www.mazovia.pl; 

2) stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl; 

3) na stronie internetowej www.mrdpp.mazovia.pl; 

4) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

5) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie. 

Rozdział 2 

Zasady zgłaszania kandydatów na członków Rady spośród przedstawicieli Organizacji 

§ 4. 

1. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 dokonują,  

prowadzące działalność na terenie Województwa: 

1) organizacje pozarządowe; 

2) związki i porozumienia organizacji pozarządowych; 

3) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. 

2. Termin na zgłaszanie kandydatów określony w ogłoszeniu, o którym mowa w § 3 ust. 6, nie może 

być krótszy niż dwadzieścia jeden dni. 

3. Każda Organizacja dokonująca zgłoszenia może zgłosić lub udzielić imiennej rekomendacji tylko 

i wyłącznie jednemu kandydatowi na członka Rady. Wzór rekomendacji stanowi załącznik nr 1 

do Regulaminu. 

4. Zgłoszenie kandydata na członka Rady jest równoznaczne z udzieleniem mu rekomendacji, 

co oznacza, że zgłaszając kandydata nie można udzielać rekomendacji innym kandydatom.  

http://www.mazovia.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/
http://www.mrdpp.mazovia.pl/
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5. W dalszym postępowaniu uwzględnione będzie tylko zgłoszenie kandydata, które jako pierwsze 

zostanie złożone w systemie informatycznym. W przypadku jednoczesnego (w tym samym dniu) 

zgłoszenia kilku kandydatów, Urząd wystąpi do Organizacji o wskazanie jednego kandydata 

w terminie trzech dni pod rygorem pominięcia w dalszym postępowaniu wszystkich zgłoszonych 

przez Organizację kandydatur. 

§ 5. 

1. W celu zapewnienia reprezentatywności w Radzie przedstawicieli Organizacji według miejsca 

prowadzenia ich działalności, Województwo zostaje podzielone na podregiony: ciechanowski, 

Miasto Stołeczne Warszawa, ostrołęcki, płocki, radomski, siedlecki, warszawski zachodni, 

warszawski wschodni i żyrardowski. Granice podregionów określa mapa stanowiąca załącznik 

nr 2 do Regulaminu. 

2. W każdym podregionie wybierany jest przedstawiciel Organizacji. 

3. Możliwość zgłoszenia kandydata w danym podregionie ma Organizacja prowadząca działalność 

w co najmniej jednym z powiatów na jego terenie.  

4. Kandydat na członka Rady może zostać zgłoszony w tylko jednym wybranym podregionie, 

o którym mowa w ust. 1. W przypadku zgłoszenia przez Organizację kandydata na członka Rady 

w więcej niż jednym podregionie, Organizacja zobowiązana jest wskazać jeden wybrany 

podregion. W przypadku braku wskazania jednego kandydata na członka Rady z wybranego 

podregionu, zgłoszenia dokonane przez Organizację kandydatów pochodzących z więcej niż 

jednego podregionu nie będą uwzględniane.  

5. W przypadku braku ważnego zgłoszenia kandydata w danym podregionie Marszałek wybiera 

przedstawiciela Organizacji spośród kandydatów zgłoszonych w innych podregionach, którzy 

uzyskali największą liczbę głosów. 

6. W przypadku ważnego zgłoszenia w danym podregionie tylko jednego kandydata, zgłoszenie 

to będzie potraktowane, jako wyłonienie członka Rady reprezentującego Organizacje w danym 

podregionie o ile zgłoszenie spełni wymogi, o których mowa w § 4 i § 6. 

§ 6. 

Kandydat na członka Rady musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki: 

1) zostać zgłoszony przez podmiot uprawniony w rozumieniu § 4 ust. 1 Regulaminu; 

2) być osobą pełnoletnią; 

3) wyrazić zgodę na kandydowanie; 

4) korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie; 

5) uzyskać pięć imiennych rekomendacji na kandydowanie do Rady pochodzących od innych 

Organizacji działających w Województwie z zastrzeżeniem § 4 ust. 1, 3 i 4; 

6) zapoznać się z klauzulą informacyjną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 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, z późn. zm.1)).  

  

 
1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz 

w Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.21, str. 35.  
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§ 7. 

1. Wzór „Karty zgłoszenia kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego” stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

2. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady odbywa się za pomocą systemu informatycznego 

w terminie określonym w ogłoszeniu o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów 

Organizacji, o którym mowa w § 3 ust. 6.   

3. Do zgłoszenia załączyć należy skan załączników/oświadczeń, które muszą spełniać wymogi 

ważności, tzn. muszą być opatrzone datą, pieczęcią (jeśli Organizacja zgłaszająca/rekomendująca 

ją posiada) oraz być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z informacją z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności 

danej Organizacji. 

4. W przypadku braków w karcie zgłoszenia lub w załącznikach Urząd wzywa do uzupełnienia 

braków, wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż trzy dni. Wezwanie może zostać 

przekazane za pomocą adresu e-mail lub telefonicznie. W przypadku nie usunięcia braków 

w podanym terminie zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Rozdział 3 

Wyłanianie członków Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez Organizacje  

§ 8. 

1. Po zakończeniu procesu weryfikacji zgłoszeń pod kątem spełniania wymogów formalnych, karty 

zgłoszenia kandydatów na członków do Rady oraz nazwy Organizacji rekomendujących 

kandydatów zawarte w zgłoszeniach, zostaną, wraz z zaproszeniem do oddawania głosów 

na poszczególnych kandydatów do Rady, niezwłocznie zamieszczone:  

1) na stronie internetowej Urzędu www.mazovia.pl; 

2) na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl; 

3) na stronie internetowej www.mrdpp.mazovia.pl; 

4) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

5) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie. 

2. Do oddania głosu na kandydatów na członków Rady uprawnione są Organizacje prowadzące 

działalność na terenie Województwa. 

3. W ramach głosowania Organizacje, o których mowa w ust. 2, mogą oddać cztery głosy 

na czterech kandydatów z opublikowanej listy. 

4. Wzór „Karty do głosowania na kandydata na członka Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego” stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 

5. Oddanie głosu jest możliwe po rejestracji w systemie informatycznym, z podaniem nazwy 

Organizacji, miejsca działania (nazwy powiatu), numeru Krajowego Rejestru Sądowego lub innego 

numeru właściwej ewidencji oraz numeru telefonu komórkowego. Numer telefonu służy 

do identyfikacji głosującego oraz weryfikacji poprawności oddania głosu. Maksymalna liczba 

rejestracji głosujących z podaniem tego samego numeru telefonu komórkowego wynosi jeden. 

§ 9. 

1. Wyniki głosowania zostaną opublikowane: 

1) na stronie internetowej Urzędu www.mazovia.pl;    

2) na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;  

http://www.mazovia.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/
http://www.mrdpp.mazovia.pl/
http://www.mazovia.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/
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3) na stronie internetowej www.mrdpp.mazovia.pl; 

4) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

5) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie. 

2. Przedstawicielem Organizacji w Radzie z danego podregionu zostanie osoba, która uzyskała 

w wyniku głosowania największą liczbę ważnych głosów spośród wszystkich osób kandydujących 

w danych podregionie. 

3. Po wyznaczeniu przez Wojewodę Mazowieckiego jednego przedstawiciela Wojewody 

Mazowieckiego, przez Sejmik Województwa Mazowieckiego trzech przedstawicieli Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego, przez Marszałka pięciu przedstawicieli Marszałka oraz wybraniu 

przez Marszałka dziewięciu przedstawicieli Organizacji, Marszałek powołuje członków Rady 

w drodze zarządzenia.  

4. Kadencja Rady trwa trzy lata, licząc od dnia jej powołania przez Marszałka. 

Rozdział 4  

Zmiana składu Rady w trakcie kadencji 

§ 10. 

1. W razie śmierci lub odwołania członka Rady, Marszałek powołuje członka Rady na okres do końca 

kadencji odpowiednio w trybie określonym dla danego członka Rady, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W razie śmierci lub odwołania członka Rady wskazanego przez przedstawicieli Organizacji, 

prowadzących działalność na terenie Województwa Marszałek powołuje członka Rady spośród 

kandydatów,  którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów w danym podregionie,  

a w przypadku gdyby nie było takiej osoby, powołuje kandydata, który otrzymał kolejno 

największą liczbę głosów, biorąc pod uwagę wszystkich kandydatów z pozostałych podregionów.  

Rozdział 5 

Przetwarzanie danych osobowych  

§ 11.  

1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,  

tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator 

wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem mail: 

iod@mazovia.pl. 

2. Dane osobowe: 

1) kandydatów na członków Rady będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym 

w interesie publicznym  - art. 6 ust. 1 lit. e 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  prawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), 

(zwanej dalej RODO), w celach związanych z powołaniem, funkcjonowaniem 

i dokumentowaniem pracy Rady w oparciu o przepisy ustawy; 

2) reprezentantów Organizacji zgłaszających kandydatów na członków Rady, będą przetwarzane 

na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikającego 

z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie zgłoszenia 

http://www.mrdpp.mazovia.pl/
mailto:urzad_marszalkowski@mazovia.pl
mailto:iod@mazovia.pl
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kandydata na członka Rady. Podanie tych danych jest warunkiem ważności podejmowanych 

przez Organizacje czynności. 

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym 

na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno -

organizacyjną Urzędu oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, zostaną opublikowane na stronach internetowych 

www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.mrdpp.mazovia.pl. 

5. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom wskazanym w ust. 1 

przysługuje prawo żądania:  

1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, a w przypadku kandydatów na członków do Rady przysługuje dodatkowo 

prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją; 

2) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa.  

6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak w przypadku kandydatów na członków Rady 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w naborze 

członków Rady. 

 

http://www.mazovia.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/
http://www.mrdpp.mazovia.pl/
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