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Regulamin funkcjonowania Rady Programowo – Konsultacyjnej w ramach 
projektu innowacyjnego „Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz 

odpowiedzialnego biznesu” 
 

Postanowienia Ogólne 
 

§1 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Rady programowo – Konsultacyjnej 
powołanej w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz 

odpowiedzialnego biznesu”. 
 

2. Regulamin pełni jednocześnie funkcję porozumienia o współpracy między Członkami Rady 
a Liderem i Partnerami Projektu. 

 
 

§2 
 
Rada Programowo – Konsultacyjna jest organem opiniująco- doradczym i powołana została 
w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego 
biznesu”. Projekt ma charakter innowacyjny i  przewidywany okres realizacji to 01 stycznia 
2011 r. do końca grudnia 2012 r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 8.3. - Projekty 
Innowacyjne. 
 

§3 
 
1. Rada jest powoływana w celu zapewnienia wsparcia merytorycznego i dostarczenia 

wiedzy eksperckiej z obszaru problemowego projektu. 
2. Rada jest strukturą nieformalną i otwartą, powołaną na potrzeby projektu. Rada 

powołana jest na okres realizacji projektu, z możliwością dalszego kontynuowania jej 
funkcjonowania. 

3. Rada działa na obszarze Dolnego Śląska oraz całego kraju. 
 

 

Skład Rady 
 

§4 
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Skład Rady ma charakter otwarty i może ulegać zmianie w trakcie realizacji projektu, przy 
czym stały niezmienny skład Rady tworzy: 3 przedstawicieli Grupy Sterującej Projektu oraz 2 
 przedstawicieli Grupy Partnerów Projektu. 
 

§5 
W skład Rady w ramach reprezentowania Grupy Sterującej Projektu wchodzą: 

1. Rafał Borkowski, Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 
2. Waldemar Weihs , Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 

3. Artur Mazurkiewicz , heapmail Internet Solutions Sp. z o.o. 
 

§7 
W skład Rady w ramach reprezentowania Grupy Partnerów Projektu wchodzą: 

1. Maria Mika, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 
2. Anna Cygan , heapmail Internet Solutions Sp. z o.o. 

 
§8 

 
 
1. W skład Rady wchodzą osoby uznane za specjalistów, ekspertów i fachowców 

w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu, współpracy międzysektorowej oraz 
funkcjonowania III sektora. 

2. W skład Rady wchodzi przynajmniej jeden przedstawiciel: 
a) sektora przedsiębiorstw małych i średnich firm 
b)sektora dużych przedsiębiorstw 
c) organizacje pracodawców 
d) sektora pozarządowego 
e) środowiska akademickiego 
f) sektora administracji państwowej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu 
lokalnego 

 
§9 

 
Członkostwo w Radzie może mieć charakter: 

a) bezpośredniego uczestnictwa w spotkaniach Rady 
b) udziału w pracach Rady poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii  
i elektronicznych form komunikacji (w tym: poczty elektroniczna, komunikatorów  
i videokonferencji, telefonu bądź faksu) 
 

§10 
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Członkostwo w Radzie wygasa wraz z zakończeniem projektu „Współpraca międzysektorowa 
– projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” oraz poprzez dobrowolną rezygnację 
z zasiadania i członkostwa w Radzie, wyrażoną w formie pisemnej. 
 

§11 
 
Minimalny skład Rady to 10 osób. 
 
 

Sposób powoływania 
 

§12 
 
1. Przystąpienie i członkostwo w Radzie ma charakter dobrowolny i tymczasowy.  
2. Członkostwo w Radzie jest bezpłatne i ma charakter społeczny. 
3. Pierwszy skład Rady zaprasza Grupa Sterująca w porozumieniu z Grupą Partnerów 

Projektu, przy zachowaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn przejawiającą się w 
równej reprezentacji kobiet i mężczyzn.  
 
 

§13 
 
1. Zaproszenie do członkostwa w Radzie jest wysyłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną 

przez Lidera projektu. 
2. Zaproszenie do członkostwa w Radzie może być również zamieszczane na stronach 

internetowych Lidera, partnerów oraz portali związanych z tematyka biznesową, 
samorządową i pozarządową.  

 
 

§14 
 
Skład Rady może być poszerzony o kolejnych członków na wniosek przynajmniej 2 członków 
już istniejącej Rady, w trybie głosowania, w którym decyzja zapada zwykłą większością 
głosów, przy czym decydujący głos ma przewodniczący Rady. 
 

Sposób podejmowania decyzji 
§15 

 
1. Każde wyrażenie opinii przez Radę jest decyzją. 
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2. Decyzja jest podejmowana poprzez głosowanie zwykłą większością głosów 
aktualnego składu Rady. 

3. Dopuszcza się możliwość głosowania w trybie obiegowym. 
4. Decyzja w formie obiegowej zapada, gdy Przewodniczący i protokolant złożą swój 

podpis pod treścią uchwały spisanej na jednym egzemplarzu bądź na dwóch albo 
większej liczbie egzemplarzy.  

5. Głosowanie jest jawne. 
6. Konsultowane dokumenty członkowie Rady otrzymują wraz z kartą uwag do uchwały. 
7. Informacja o podjętej decyzji Rady jest podawana do publicznej wiadomości i jawna 

przez zamieszczenie  na stronie internetowej projektu. 
8. W trybie podejmowania decyzji i wydawania opinii przez członków Rady brak 

sprzeciwu jest uważany za zgodę.  
9. Każdy z Członków Rady, który jest przeciwny podjęciu decyzji  ma prawo wyrazić 

swoje stanowisko w formie wniesionego do protokołu posiedzenia lub uchwały 
zdania odrębnego albo zgłoszenia go w formie odrębnego dokumentu. 

 

 
Sposób reprezentacji 

 
§16 

 
1. Rada wybiera ze swego grona zwykłą większością głosów Przewodniczącego Rady, który 

kieruje jej pracami. 
Przewodniczący Rady jest odpowiedzialny za: 
1) ustalanie programu działania i harmonogramu prac Rady, 
2) ustalanie porządku prac Rady przy uwzględnieniu charakteru i rodzaju spraw 

przewidzianych do rozpatrzenia, 
3) przedstawianie propozycji działań w sprawach organizacyjnych, 
4) występowanie na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności Rady, 
5) zapraszanie osób w charakterze obserwatorów do udziału w posiedzeniu Rady 

na wniosek członka Rady lub z własnej inicjatywy przewodniczącego; 
2. Rada wybiera zwykłą większością głosów Protokolanta, który jest odpowiedzialny za 

sporządzanie protokołów, uchwał i notatek z posiedzeń Rady. 
3. Protokół ze spotkania Rady każdorazowa zatwierdza przewodniczący Rady i Protokolant. 
 
 

Kompetencje Rady 
 

§17 
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Do zadań Rady należy w szczególności: 
1. Udzielanie konsultacji wobec tworzonego  narzędzia innowacyjnego -  Regionalnego 

Programu Wsparcia CSR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, na który składają się 
następujące elementy: 

• Dolnośląska Akademia CSR dla MŚP i Organizacji pozarządowych (program 
edukacyjny) 

• Powołanie Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie 
Odpowiedzialnych 

• Program Małych Grantów dla MŚP w partnerstwie z Organizacjami 
pozarządowymi (liczba planowanych grantów to ok. 20, wysokość jednego 
grantu  to ok. 5000 zł) 

  
2. Włączanie do głównego nurtu polityki i upowszechnianie wypracowanych narządzi na 

terenie Dolnego Śląska i kraju, w szczególności wśród sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. 

3. Wspieranie Lidera i Partnerów projektu w etapie badawczym poprzez 
upowszechnianie informacji o prowadzonym badaniu wśród przedstawicieli sektora 
małego i średniego biznesu na terenie województwa dolnośląskiego oraz współpracę 
z zespołem badawczym. 

 
 

Tryb pracy Rady 
 

§18 
 
1. Rada spotyka się przynajmniej raz na kwartał w trakcie realizacji projektu.  
2. W okresie między posiedzeniami Rady, przewodniczący może zwrócić się do członków 

Rady o wyrażenie opinii w danej sprawie w sposób obiegowy poprzez kontakt mailowy. 
Za wyrażoną opinię będzie uważana opinia przesłana przy użyciu poczty mailowej 
we wskazanym przez przewodniczącego terminie. 

 
§19 

 
1. Spotkanie Rady zwołuje Przewodniczący Rady za potwierdzeniem przybycia. 
2. Posiedzenie Rady prowadzi przewodniczący Rady lub w przypadku jego nieobecności 

przedstawiciel Grupy Sterującej.  
3. Z każdego spotkania Rady jest sporządzany protokół zawierający najważniejsze elementy 

dyskusji członków. Protokół jest sporządzany przez Protokolanta, a akceptowany przez 
Przewodniczącego Rady. 



 

  

 

   

 

„Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Lider projektu Partnerzy projektu 

Strona | 6 

4. Protokół jest podawany do publicznej wiadomości i jawny poprzez zamieszczenie na 
stronie internetowej projektu. 
 

§20 
 
1. Zaproszenia na posiedzenia Rady są wysyłane drogą elektroniczną za potwierdzeniem 

telefonicznym do Członków z przynajmniej 20 dniowym wyprzedzeniem przed 
planowanym wydarzeniem. 

2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia, 
za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, Przewodniczącego Rady. 

3. Spotkania Rady dochodzą do skutku, jeżeli uczestnictwo potwierdzi min. 70% jej 
aktualnego składu. 

 

Archiwizowanie dokumentów 
 

§21 
 

Lider projektu gromadzi i archiwizuje dokumenty związane ze działalnością Rady oraz 
dokumenty wpływające od Rady  przez okres archiwizacji całej dokumentacji projektowej, 
czyli do 2020 r. 
 
 

Postanowienia końcowe 
 

§22 
 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Członków Założycieli Rady 
Programowo – Konsultacyjnej. 
 
 


