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Załącznik
do zarządzenia nr 32/2022 z 27 kwietnia 2022 r.

Regulamin
wyborów członków Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Realizując zadania związane z tworzeniem regionalnej sieci kooperacji podmiotów ekonomii
społecznej o charakterze reintegracyjnym funkcjonujących w województwie śląskim, Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego podejmuje działania wspierające powołanie
i funkcjonowanie Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych, zwanej dalej Radą, skupiającej
przedstawicieli tych podmiotów.

2.

Śląska Rada Podmiotów Reintegracyjnych jest organem o charakterze opiniująco-doradczym
działającym na rzecz wzmocnienia, rozwoju oraz współpracy podmiotów ekonomii społecznej
o charakterze reintegracyjnym.

3.

Wykaz pojęć i skrótów używanych w regulaminie:
a) ROPS - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
b) podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym - Centra Integracji Społecznej
(CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty
Terapii Zajęciowej (WTZ),
c) Śląskie Forum WTZ – organ nieformalny stworzony przez przedstawicieli WTZ
województwa śląskiego, posiadający własnych reprezentantów,
d) Rada - Śląska Rada Podmiotów Reintegracyjnych,
e) spotkanie wyborcze – organizowane przez ROPS spotkanie, podczas którego przeprowadza
się wybory członków Rady,
f) subregion – jeden z czterech obszarów funkcjonalnych województwa śląskiego, tj. subregion
centralny, subregion północny, subregion południowy, subregion zachodni.
W skład subregionów wchodzą następujące powiaty:
➢ subregion centralny - powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki,
mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański, miasta na prawach powiatu:
Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary
Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze;
➢ subregion północny - powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, miasto na
prawach powiatu Częstochowa;
➢ subregion południowy - powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, miasto na prawach
powiatu Bielsko-Biała;
➢ subregion zachodni - powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski, miasta na prawach
powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory.
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II. ZAŁOŻENIA RADY
1.

Głównymi celami powołania Rady są: integrowanie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze
reintegracyjnym, zwiększanie efektywności ich działań, tworzenie sieci współpracy i wymiany
informacji oraz dobrych praktyk, wskazywanie kierunków rozwoju polityki regionalnej w obszarze
integracji społecznej.

2.

Praca w Radzie ma charakter społeczny. Członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot
innych kosztów związanych z pracą w Radzie.

3.

Rada liczy łącznie 8 osób i składa się z 2 przedstawicieli CIS, 2 przedstawicieli KIS, 2 przedstawicieli
ZAZ i 2 przedstawicieli WTZ.

4.

Przedstawiciele CIS, KIS oraz ZAZ są wybierani na spotkaniu wyborczym, przedstawiciele WTZ są
wskazywani przez Śląskie Forum WTZ.

5.

Pracę Rady wspiera ROPS, który zapewnia obsługę administracyjną, w szczególności: koordynację
i organizację spotkań Rady, sporządzanie protokołów ze spotkań, kontakt z członkami Rady.

6.

Kadencja Rady trwa trzy lata i jest wspólna dla jej członków.

7.

Rada działa na podstawie regulaminu przyjętego większością głosów.
III. ZGŁASZANIE KANDYDATUR DO RADY

1.

ROPS informuje wszystkie podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym
funkcjonujące na terenie województwa śląskiego o organizowanych wyborach do Rady i spotkaniu
wyborczym za pośrednictwem strony internetowej es.rops-katowice.pl, poczty elektronicznej lub
tradycyjnej na co najmniej 20 dni przed spotkaniem.

2.

Informacja, o której mowa w pkt. 1 zawiera w szczególności: opis sposobu zgłaszania kandydatów,
określenie granicznej daty zgłaszania kandydatów, termin głosowania korespondencyjnego, adres
poczty elektronicznej do korespondencji, termin spotkania wyborczego.

3.

Zgłaszanie kandydatów odbywa się poprzez przesłanie drogą elektroniczną na wskazany
w informacji adres e-mail skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi
załącznik do niniejszego regulaminu. Nie ma możliwości zgłaszania kandydatów podczas spotkania
wyborczego.

4.

Złożone formularze zgłoszeniowe są sprawdzane pod względem formalnym przez pracowników
ROPS. Ocena formalna polega w szczególności na weryfikacji wypełnienia wszystkich rubryk
formularza wraz z wymaganymi podpisami i pieczęciami oraz przynależności kandydata do
jednego z typów podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym wybieranych
w wyborach.

5.

ROPS informuje drogą elektroniczną kandydatów o wyniku weryfikacji. W przypadku stwierdzenia
uchybień formalnych, formularz zgłoszeniowy można poprawić w terminie wyznaczonym przez
ROPS.

6.

W przypadku zgłoszenia się w wyznaczonym terminie mniejszej liczby kandydatów niż wynika
z założonej w pkt. II.3 liczebności i składu Rady, możliwe jest wyznaczenie dodatkowego terminu
zgłaszania kandydatów. Dodatkowe zgłoszenia podlegają ocenie formalnej zgodnie z pkt. 4 i 5.
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7.

Kandydatury osób, których formularze zgłoszeniowe zostały pozytywnie zweryfikowane pod
względem formalnym zostają umieszczone na kartach do głosowania z zaznaczonym subregionem
reprezentowanym przez kandydata oraz udostępnione do publicznej wiadomości poprzez stronę
internetową wskazaną w pkt. 1.

8.

Śląskie Forum WTZ wskazuje swoich 2 przedstawicieli do Rady poprzez przesłanie ich danych
(imię i nazwisko, nazwa reprezentowanego WTZ) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany
w informacji, o której mowa w pkt. 1. Każdy z kandydatów musi reprezentować inny subregion.

9.

Jeżeli w wyniku naboru przeprowadzonego w terminie pierwotnym i dodatkowym liczba
kandydatów z poszczególnych typów podmiotów ekonomii społecznej o charakterze
reintegracyjnym będzie mniejsza niż 2 osoby, pod głosowanie poddaje się wszystkie zgłoszone
kandydatury, dopuszczając tym samym wybór Rady w zmniejszonym składzie, jednak nie
mniejszym niż 6 osób.
IV. SPOSÓB POWOŁANIA RADY

1.

W celu wyboru Rady powołana jest czteroosobowa komisja skrutacyjna. Komisję, w skład której
wchodzą pracownicy ROPS, powołuje dyrektor ROPS.

2.

Komisja skrutacyjna przygotowuje alfabetyczny wykaz kandydatów CIS, KIS i ZAZ do Rady
z podaniem nazwy podmiotu, który kandydat reprezentuje oraz subregionu województwa
śląskiego, w którym funkcjonuje. Informacje te umieszczone są również na kartach do głosowania.

3.

Każdy kandydat oraz wskazani przez Śląskie Forum WTZ przedstawiciele do Rady winni wziąć
udział w spotkaniu wyborczym. W uzasadnionych przypadkach, kandydat może ustanowić
pełnomocnika, który po dostarczeniu komisji skrutacyjnej pisemnego pełnomocnictwa będzie
reprezentować go podczas wyborów. Nieobecność na spotkaniu kandydata lub pełnomocnika
stanowi podstawę do wyboru kolejnego kandydata. Rada po powołaniu zostanie przedstawiona
uczestnikom spotkania i odbędzie pierwsze posiedzenie organizacyjne.

4.

W spotkaniu wyborczym udział biorą reprezentanci podmiotów ekonomii społecznej o charakterze
reintegracyjnym funkcjonujących na terenie województwa śląskiego, przy czym jeden podmiot
może reprezentować większa liczba osób. Jeżeli liczba zgłoszeń na spotkanie przekroczy liczbę
dostępnych miejsc, zostaną wprowadzone limity liczby osób z tego samego podmiotu.

5.

Każdy podmiot ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, którego reprezentant
uczestniczy w spotkaniu wyborczym otrzymuje jedną zindywidualizowaną kartę do głosowania.
Oznacza to, że na jeden podmiot przypada jedna karta do głosowania, nawet w przypadku, gdy
w spotkaniu uczestniczy większa liczba jego przedstawicieli. Karta do głosowania wydawana jest
pierwszej osobie reprezentującej dany podmiot, która potwierdzi swój udział w spotkaniu
podpisem na liście obecności. Jeśli podmiot chce wskazać konkretnego przedstawiciela, który ma
oddać głos w jego imieniu, informacja o tym winna zostać przesłana drogą elektroniczną do ROPS
najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem spotkania wyborczego.

6.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w spotkaniu wyborczym przedstawiciela podmiotu
ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dopuszcza się oddanie głosu w trybie
korespondencyjnym. Informacja o zamiarze skorzystania z tego trybu winna zostać przesłana
drogą elektroniczną do ROPS w terminie wskazanym w informacji, o której mowa w pkt. III.1.
Podmiot zgłaszający wolę skorzystania z trybu korespondencyjnego otrzyma zindywidualizowaną
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kartę do głosowania, którą po wypełnieniu winien wydrukować, podpisać, opieczętować i przesłać
skan na wskazany adres e-mail. Otrzymanie skanu zostanie potwierdzone informacją zwrotną.
7.

W przypadku okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie spotkania wyborczego,
w szczególności wystąpienia siły wyższej, dopuszcza się przeprowadzenie wyborów wyłącznie
w trybie korespondencyjnym.

8.

Każdy podmiot może wziąć udział wyłącznie w jednym trybie głosowania.

9.

Głosy oddane w trybie korespondencyjnym są zliczane przez komisję skrutacyjną i podsumowane
w protokole z głosowania korespondencyjnego.

10. Karta do głosowania podzielona jest na trzy części - A, B i C. Każda część zawiera osobną listę
kandydatów danego typu podmiotu ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym oraz
subregion, który reprezentują:
a) Część A karty zawiera listę kandydatów reprezentujących Centra Integracji Społecznej,
b) Część B karty zawiera listę kandydatów reprezentujących Kluby Integracji Społecznej,
c) Część C karty zawiera listę kandydatów reprezentujących Zakłady Aktywności Zawodowej.
11. Sposób i zasady głosowania:
a) Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” w kratce umieszczonej obok
nazwiska kandydata.
b) Karta w całości może otrzymać maksimum 3 głosy.
c) Każda część karty może otrzymać tylko jeden głos (A - 1 głos; B - 1 głos; C - 1 głos).
d) Kartę uważa się za ważną, jeśli znajduje się na niej minimum 1 głos oddany na kandydata
w części A, B lub C, a maksimum 3 głosy po jednym przypadającym na części: A, B i C.
12. Po oddaniu głosów na spotkaniu wyborczym, karty do głosowania wrzucane są do urny,
pozostającej pod nadzorem komisji skrutacyjnej.
13. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przelicza karty do głosowania, a następnie
przystępuje do liczenia głosów. Do głosów oddanych podczas spotkania wyborczego dodaje się
głosy oddane w trybie korespondencyjnym. Za głos ważnie oddany uznaje się taki, który spełnia
wymagania określone w pkt. 11.
14. Kartę uznaje się za nieważną, gdy:
a)

w jednej części karty A, B lub C przy nazwiskach kandydatów znajdzie się więcej niż jeden
znak „x”,
b) żadna z części karty A, B lub C nie otrzymała głosu.
15. W rezultacie podliczenia głosów, do Rady wybieranych jest 6 osób, które uzyskały kolejno
największą liczbę głosów w danej części (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 16), a więc:
a) dwoje przedstawicieli Centrów Integracji Społecznej,
b) dwoje przedstawicieli Klubów Integracji Społecznej,
c) dwoje przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej.
Skład Rady jest uzupełniany o 2 osoby wskazane przez Śląskie Forum WTZ.
16. Zasada zróżnicowania subregionalnego:
a) W celu zapewnienia reprezentacji poszczególnym subregionom województwa śląskiego,
wprowadza się zasadę zróżnicowania subregionalnego. Oznacza ona, że w przypadku, gdy
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w którejkolwiek części A, B lub C osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów
reprezentować będzie podmiot z tego samego subregionu, co osoba, która otrzymała
największą liczbę głosów, do Rady wybrana zostanie kolejna osoba. Będzie to zatem osoba,
która otrzymała trzecią, bądź – w przypadku ponownego powtórzenia się przynależności do
tego samego subregionu – dalszą w kolejności liczbę głosów w danej części.
b) Jeżeli dwie lub więcej osób otrzymało tyle samo głosów, o wyborze kandydata zadecyduje
przynależność podmiotu do subregionu reprezentowanego mniej licznie we wszystkich
częściach.
c) Jeżeli osoby z równą ilością głosów reprezentują ten sam subregion, o wyborze kandydata
zadecyduje losowanie.
17. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, którego załącznikami są
karty do głosowania, lista obecności i protokół z głosowania korespondencyjnego.
18. Sporządzony protokół zawiera w szczególności informacje na temat liczby oddanych kart do
głosowania w obu trybach, liczby ważnie oddanych głosów, imiona i nazwiska kandydatów wraz
z danymi organizacji przez nie reprezentowanych oraz liczbę uzyskanych przez nich głosów, listę
osób wybranych do Rady.
19. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady na skutek:
a) pisemnego zrzeczenia się mandatu dostarczonego do ROPS,
b) skazania przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci,
ROPS na podstawie sporządzonego przez komisję skrutacyjną protokołu dokonuje uzupełnienia
składu Rady, przy uwzględnieniu zasad określonych w pkt. 15 i 16. Jeżeli w wyborach do Rady nie
została zgłoszona liczba kandydatów z danego typu podmiotów ekonomii społecznej umożliwiająca
uzupełnienie składu, organizowane są wybory uzupełniające.
20. Wybory uzupełniające są przeprowadzane w następujący sposób:
a) Podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym funkcjonujące na terenie
województwa śląskiego są informowane o organizowanych wyborach uzupełniających do
Rady za pośrednictwem strony internetowej es.rops-katowice.pl, poczty elektronicznej lub
tradycyjnej.
b) Zgłoszenia kandydatów, ocena formalna formularzy i udostępnienie listy kandydatów do
publicznej wiadomości odbywa się w sposób określony w rozdziale III, z zastrzeżeniem, że
kandydaci mogą reprezentować tylko ten typ podmiotu ekonomii społecznej, który wskutek
wygaśnięcia mandatu, nie posiada 2 przedstawicieli w Radzie.
c) Głosowanie przeprowadzane jest w trybie korespondencyjnym, poprzez wypełnienie karty
do głosowania udostępnionej na stronie internetowej wskazanej w pkt. III. 1, którą należy
wydrukować, podpisać, opieczętować i przesłać skan na wskazany adres e-mail.
Otrzymanie skanu zostanie potwierdzone informacją zwrotną.
d) Skład Rady uzupełnia osoba, która otrzymała największą liczbę głosów.
21. Ukonstytuowanie Rady i ewentualne zmiany w jej składzie stwierdza dyrektor ROPS odpowiednim
zarządzeniem.
22. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady i bezskuteczności uzupełnienia jej składu
w żadnym z trybów określonych w pkt. 19, Rada może funkcjonować w zmniejszonym składzie,
jednak nie mniejszym niż 6 członków.

