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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2022  
Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska  

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

 

Regulamin działalności Forum do spraw Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027  

 

§ 1 
Podstawa działania i funkcje Forum 

1. Podstawę działania Forum do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027 (dalej: „Forum ds. Strategii ZIT MK 2021-
2027” lub „Forum”) stanowią zapisy: 
1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 

2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, 
Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz 
na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami 
i Polityki Wizowe; 

2) Umowy Partnerstwa z dnia 30 czerwca 2022 r. dla realizacji Polityki Spójności 2021-
2027 w Polsce; 

3) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 
środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079); 

4) Wytycznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących realizacji zasady 
partnerstwa na lata 2021-2027; 

5) Zasad realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE 
na lata 2021-2027; 

6) Statutu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – §12, ust. 5-7; 
7) Uchwały nr 23/VIII/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania 
Forum do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii 
Krakowskiej na lata 2021-2027. 

2. Forum ds. Strategii ZIT MK 2021-2027, wspiera działania Stowarzyszenia Metropolia 
Krakowska (dalej: „SMK”) oraz stanowi ciało doradcze w sprawach związanych 
z przygotowaniem, prowadzeniem i oceną realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027 (dalej: „Strategia ZIT MK 
2021-2027”).  

3. W skład Forum ds. Strategii ZIT MK 2021-2027 mogą wchodzić przedstawiciele członków 
SMK oraz eksperci i przedstawiciele innych podmiotów, zgodnie z ust. 4 poniżej.  

4. Reprezentacja Forum ds. Strategii ZIT MK 2021-2027 uwzględnia właściwych dla 
przygotowania i wdrażania Strategii ZIT MK 2021-2027, partnerów społecznych 
i gospodarczych oraz podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty 
działające na rzecz ochrony środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie 
włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, 
równości płci i niedyskryminacji, prowadzących działalność na terenie gmin wchodzących 
w skład Metropolii Krakowskiej.  
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5. Forum ds. Strategii ZIT MK 2021-2027 uprawnione jest do wyrażania opinii, wymiany 
informacji i dobrych praktyk, podejmowania inicjatyw oraz proponowania rozwiązań 
odnoszących się do realizacji Strategii ZIT MK 2021-2027. Forum może uczestniczyć 
w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał organów SMK, w sprawach 
związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT MK 2021-2027. 

6. Zakres tematyczny działania Forum ds. Strategii ZIT MK 2021-2027 będzie określała 
Strategia ZIT MK 2021-2027, w zgodzie z ostatecznymi zapisami Programu Operacyjnego 
Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 oraz krajowych programów 
operacyjnych finansowanych z polityki spójności UE na lata 2021-2027.  
Może on obejmować, w szczególności, następujące obszary tematyczne: 
1) środowisko i przestrzeń, w tym: planowanie przestrzenne, ochrona powietrza, 

gospodarka odpadami, gospodarka obiegu zamkniętego, adaptacja do zmian klimatu, 
efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii, błękitno-zielona infrastruktura 
oraz wspieranie dostępu do wody i zrównoważonej gospodarki wodnej; 

2) mobilność, w tym: zrównoważona mobilność miejska, system zarządzania 
transportem, współpraca międzysektorowa, integracja systemów transportowych, 
wysokiej jakości, ekologiczna i nowoczesna infrastruktura mobilności 

3) edukacja, w tym: opieka przedszkolna, infrastruktura i jakość świadczonych usług 
edukacyjnych oraz kształcenie techniczne i branżowe, dobrej jakości, włączające 
kształcenie i szkolenie; 

4) usługi społeczne, w tym: dostęp do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo 
usług społecznych, dostęp do opieki zdrowotnej, opieka nad osobami starszymi i 
niesamodzielnymi oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki 
rodzinnej i środowiskowej. 

 
§ 2 

Zasady naboru członków Forum 

1. Nabór członków Forum ds. Strategii ZIT MK 2021-2027 przeprowadzany jest w formule 
naboru otwartego oraz zamkniętego o charakterze uzupełniającym. Każdy obszar 
tematyczny, o którym mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu powinien być reprezentowany przez 
minimum 2 członków Forum ds. Strategii ZIT MK 2021-2027. 1 członek może 
reprezentować kilka obszarów tematycznych. 

2. Do każdorazowego przeprowadzenia naboru członków do Forum ds. Strategii ZIT MK 
2021-2027 upoważniony jest Dyrektora Biura SMK.  

3. Ogłoszenie o naborze przedstawicieli podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4 
Regulaminu, w formule naboru otwartego jest umieszczane na stronie internetowej SMK 
i/lub urzędów gmin członkowskich SMK.  

4. W przypadku braku wystarczającej reprezentacji partnerów w danym obszarze 
tematycznym, w wyniku naboru otwartego, możliwe jest powołanie dodatkowych 
partnerów społeczno–gospodarczych, spełniających kryteria wskazane w ogłoszeniu 
o naborze partnerów w ramach zamkniętego naboru. Dopuszcza się uzupełniające, 
zamknięte formy naboru, w tym indywidualne zaproszenia do członkostwa w Forum 
ds. Strategii ZIT MK 2021-2027. 

5. Zgłoszenia w ramach otwartego naboru należy dokonać w terminie określonym 
w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, a w przypadku naboru zamkniętego 
w terminie wskazanym w zaproszeniu (lub innej formie), z wykorzystaniem jednej 
z następujących form: 
1) poprzez uzupełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego, do którego link 

zostanie umieszczony w ogłoszeniu o naborze lub zaproszeniu; 



 

Metropolia Krakowska   
   
ul. Reymonta 20 tel. 12 34 18 512  
30-059 Kraków biuro@metropoliakrakowska.pl www.metropoliakrakowska.pl 

 

2) poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 
do Regulaminu, podpisanie go i przekazanie drogą pocztową na adres siedziby SMK, 
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków;  

3) poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 
do Regulaminu, podpisanie go (skan podpisanego dokumentu lub pdf. opatrzony 
podpisem kwalifikowanym) i przekazanie drogą mailową na adres: 
biuro@metropoliakrakowska.pl.  

6. Ocena zgłoszeń odbywa się przez Komisję Oceniającą, powołaną przez Dyrektora Biura 

SMK spośród pracowników Biura SMK, na podstawie kryteriów formalno-merytorycznych. 

Komisja składa się z minimum 2 członków i wybiera spośród nich Przewodniczącego, który 

kieruje pracami Komisji. Członkowie Komisji przed rozpoczęciem prac wypełniają 

oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo w pracach Komisji oraz 

oświadczenie o bezstronności. Komisja pracuje na posiedzeniach, na pierwszym spotkaniu 

przyjmuje precyzyjne kryteria oceny merytorycznej oraz określa ich wagę. 

7. Ocenie przez Komisję Oceniającą podlega: 

1) w ramach kryteriów formalnych: 
a) czy zgłoszenie złożono w poprawny sposób, zgodnie z ust. 5 powyżej; 
b) czy podmiot/organizacja prowadzi działalność na obszarze gmin SMK1; 
c) czy podmiot/organizacja spełnia definicję partnerów społecznych 

i gospodarczych w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658 
z późn. zm.),  

2) w ramach kryteriów merytorycznych - czy i jakie organizacja posiada doświadczenie 
w działalności w obszarach tematycznych objętych Strategią ZIT MK 2021-2027, 
określonych w § 1 ust. 5 Regulaminu. Ocena merytoryczna przebiega zgodnie 
z zatwierdzonymi przez Komisję kryteriami oceny. 

8. W terminie 10 dni roboczych po zakończeniu naboru otwartego, lub w przypadku form 
uzupełniających 10 dni roboczych od momentu wpływu zgłoszenia/zgłoszeń, Komisja 
oceniająca przeprowadza ocenę i sporządza protokół wraz z listą podmiotów/organizacji 
rekomendowanych do udziału w Forum ds. Strategii ZIT MK 2021-2027. Dyrektor Biura 
SMK przedstawia wyniki do zatwierdzenia Zarządowi SMK podczas jego najbliższego 
posiedzenia.  

9. O wyniku naboru kandydaci są informowani przez Biuro SMK na wskazany w zgłoszeniu 
adres e-mail oraz poprzez opublikowanie wyników naboru na stronie internetowej SMK. 

10. Utrata członkostwa w Forum następuje w poniższych przypadkach: 
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Forum złożonej w formie pisemnej do Biura 

SMK, 

2) wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad Statutu SMK, 

nieprzestrzegania Regulaminu działalności Forum lub ze względu na brak przejawów 

aktywnej działalności w ramach Forum, 

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

4) śmierci lub utraty osobowości prawnej. 

 

 
1 Kraków, Biskupice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, 
Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki 

mailto:biuro@metropoliakrakowska.pl
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11. W przypadku utraty członkostwa w Forum przez jednego lub kilku członków Dyrektor Biura 
SMK jest uprawniony do przeprowadzenia naboru. W takim przypadku nabór może zostać 
przeprowadzony w formule otwartej lub zamkniętej.  

 

§ 3 
Tryb pracy Forum 

1. Obsługę administracyjno-organizacyjną Forum ds. Strategii ZIT MK 2021-2027 zapewnia 
Biuro SMK. Do zadań Biura należy w szczególności: 
a) ustalenie tematyki i terminów spotkań Forum; 
b) sporządzanie notatek podsumowujących ze spotkań Forum; 
c) zapewnienie miejsca spotkań;  
d) powiadamianie członków Forum oraz innych zaproszonych osób o terminie i tematyce 

spotkania; 
e) przygotowanie materiałów na posiedzenie Forum; 
f) archiwizacja dokumentów Forum. 

2. Nie ma obowiązku, aby posiedzenia Forum ds. Strategii ZIT MK 2021-2027 odbywało się 
każdorazowo w pełnym składzie. Dopuszcza się możliwość zwołania posiedzenia dla 
wybranej części Forum właściwej dla omawianego obszaru tematycznego lub sprawy. 
W tematycznych posiedzeniach mogą brać udział zarówno członkowie zaangażowani 
w dany obszar jak również pozostali członkowie. 

3. Częstotliwość posiedzeń Forum ds. Strategii ZIT MK 2021-2027 ustala Biuro SMK  według 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. 

4. Członkowie Forum ds. Strategii ZIT MK 2021-2027 będą powiadamiani o terminie, miejscu 
oraz tematyce spotkania co najmniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem. 

5. Forum ds. Strategii ZIT MK 2021-2027 co do zasady podejmuje decyzje w drodze 
uzgodnienia wspólnego stanowiska. W sytuacjach wymagających głosowania decyzje 
podejmowane są zwykłą większością. Formę głosowania ustala Dyrektor Biura SMK lub 
osoba przez niego upoważniona. 

6. Stanowisko Forum ds. Strategii ZIT MK 2021-2027 w danej sprawie stanowi opinię 
doradczą, która może być wykorzystana przez organy SMK w drodze realizacji jej zadań, 
jednak nie jest dla nich wiążąca. 

7. Z każdego posiedzenia Forum ds. Strategii ZIT MK 2021-2027 sporządzany jest protokół 
podsumowujący spotkanie, w którym spisuje się wszelkie ustalenia poczynione podczas 
posiedzenia Forum i każdorazowo sporządzana jest lista obecności. 

8. Za podstawowy sposób komunikacji pomiędzy członkami Forum ds. Strategii ZIT MK 2021-
2027 uznaje się posiedzenia, w tym posiedzenia online, oraz korespondencję 
elektroniczną. 

9. Uczestnictwo w pracach Forum ds. Strategii ZIT MK 2021-2027 ma charakter społeczny. 
Za udział w posiedzeniach i pracach Forum nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani 
rekompensata za utracone zarobki lub zwrot poniesionych kosztów. 

 

§ 3 
Zmiany Regulaminu naboru 

Zmiany Regulaminu naboru do Forum do spraw Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027 przyjmowane są w drodze Uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia Metropolii Krakowskiej. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu działalności  
Forum do spraw Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  

Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Forum do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027 
 

INFORMACJE PODSTAWOWE: 

Nazwa instytucji/podmiotu:  

Imię i nazwisko reprezentanta 
wyznaczonego do prac Forum: 

 

Adres do korespondencji:  

Adres e-mail:   

Numer telefonu:  

Główny obszar działalności podmiotu (proszę zaznaczyć „X” właściwe): 

 

ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ, w tym: planowanie przestrzenne, ochrona powietrza, 
gospodarka odpadami, gospodarka obiegu zamkniętego, adaptacja do zmian klimatu, 
efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii, błękitno-zielona infrastruktura 
oraz wspieranie dostępu do wody i zrównoważonej gospodarki wodnej 

 
MOBILNOŚĆ, w tym: zrównoważona mobilność miejska, system zarządzania 
transportem, współpraca międzysektorowa, integracja systemów transportowych, 
wysokiej jakości, ekologiczna i nowoczesna infrastruktura mobilności 

 
EDUKACJA, w tym: opieka przedszkolna, infrastruktura i jakość świadczonych usług 
edukacyjnych oraz kształcenie techniczne i branżowe, dobrej jakości, włączające 
kształcenie i szkolenie 

 

USŁUGI SPOŁECZNE, w tym: dostęp do dobrej jakości, trwałych i przystępnych 
cenowo usług społecznych, dostęp do opieki zdrowotnej, opieka nad osobami 
starszymi i niesamodzielnymi oraz wspieranie przechodzenia od opieki 
instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej 

Czy podmiot, który Pani/Pan reprezentuje prowadzi działalność na 
obszarze Metropolii Krakowskiej? Jeśli TAK - proszę wskazać na obszarze, 
których gmin2: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Kraków, Biskupice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, 
Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki 
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Czy podmiot, który Pani/Pan reprezentuje spełnia spełnia definicję partnerów 
społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz. 
1658 z późn. zm tj. stanowi jedno z poniższych: 

a) organizacje pracodawców i organizacje związkowe, 

reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 

Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568 i 

2157),  
b) samorządy zawodowe,  

c) izby gospodarcze,  

d) organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 7 

ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), 

e) Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

Jeśli TAK, to prosimy o krótkie uzasadnienie: 

 

Proszę wskazać powód / motywację przystąpienia do Forum: 

 

Proszę wskazać doświadczenie podmiotu (staż prowadzenia działalności, 
charakter działalności, itp.), które będzie podstawą do udziału w pracach 
Forum: 

 

 

 
 
 
 

PODPIS 

 

 


