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            Załącznik do Uchwały Nr 662/22 

Zarządu Województwa Łódzkiego  

z dnia 26 lipca 2022 r. 

  

Ogłoszenie 

o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Łódzkiego 

Członków do Rady Seniorów Województwa Łódzkiego powołuje się na 

podstawie Regulaminu Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. 

Regulamin RSWŁ określający sposób powoływania jej członków, organizację 

oraz tryb działania dostępny jest na stronie internetowej Regionalnego Centrum 

Polityki Społecznej w Łodzi: www.rcpslodz.pl; w zakładce:  

Pomoc dla…/Seniorzy/Rada Seniorów Województwa Łódzkiego. 

1. Rada jest organem opiniująco - doradczym oraz konsultacyjnym, 

działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. 

2. Kandydat na członka Rady Seniorów Województwa Łódzkiego musi:  

 mieć ukończony 60 r. życia w dniu złożenia formularza 

zgłoszeniowego (decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum 

Polityki Społecznej w Łodzi, niezależnie od daty stempla 

pocztowego); 

 być mieszkańcem województwa łódzkiego; 

 być czynnym członkiem jednego z podmiotów wskazanych  

w § 5 pkt 2 Regulaminu RSWŁ;   

 wyrazić zgodę na kandydowanie; 

 korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za 

przestępstwo popełnione umyślnie; 

 wyrazić zgodę na upublicznienie niektórych informacji wskazanych 

w formularzu zgłoszeniowym. 

Kandydat na członka Rady powyższe warunki musi spełniać łącznie. 

3. Kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Łódzkiego mogą 

zgłaszać następujące podmioty z terenu województwa łódzkiego: 

 Gminne/Powiatowe Rady Seniorów;  

 Uniwersytety Trzeciego Wieku; 



2 

 

 organizacje pozarządowe zajmujące się działalnością na rzecz osób 

starszych; 

 zrzeszone lub niezrzeszone grupy aktywnych seniorów, działających 

wspólnie i na rzecz swojego środowiska np. w klubach seniora, itp. 

4. Członkowie Rady powoływani są przez Zarząd Województwa Łódzkiego. 

Kadencja Rady trwa 3 lata licząc od dnia powołania jej członków.  

5. Praca w Radzie ma charakter społeczny. Członkom Rady nie przysługuje 

wynagrodzenie, dieta ani zwrot innych kosztów związanych z pracą  

w Radzie, z wyjątkiem zwrotu kosztów podróży członków na posiedzenia 

Rady z miejsca zamieszkania (i z powrotem). 

6. Zgłoszenia kandydatury należy dokonać wysyłając lub składając 

wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy Kandydata 

Ubiegającego się o Członkostwo w Radzie Seniorów Województwa 

Łódzkiego (Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) wraz z co najmniej 

dwiema rekomendacjami dla kandydata ubiegającego się o członkostwo  

w RSWŁ, od różnych instytucji/organizacji (wzór rekomendacji Załącznik  

nr 2 do niniejszego ogłoszenia) w terminie 21 dni od dnia ukazania się 

ogłoszenia w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej  

w Łodzi, na stronach internetowych: www.ngo.lodzkie.pl i Regionalnego 

Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, facebooku Regionalnego Centrum 

Polityki Społecznej w Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu 

Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej  

w Łodzi (tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r.,  

do godz. 16.00) w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej  

w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, w zamkniętej kopercie  

z dopiskiem „Rada Seniorów Województwa Łódzkiego”. O ważności 

nadesłania lub złożenia w terminie formularza zgłoszeniowego wraz  

z załącznikami decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego). 

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy 

Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod nr tel.:  

042 203 48 25. 
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Załączniki do ogłoszenia: 

1. Formularz Zgłoszeniowy Kandydata Ubiegającego się o Członkostwo w Radzie 

Seniorów Województwa Łódzkiego. 

2. Wzór rekomendacji dla Kandydata ubiegającego się o członkostwo w Radzie 

Seniorów Województwa Łódzkiego. 

 


