
MINISTERS TWO Warszawa, dnia 18 maja 2010 r. 
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SEKRETARZSTANU 

Jaroslaw Duda 
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W nawiazaniu do pisma z dnia 12 kwietnia 2010 r. Znak: KRLW/062/03/1O, w
 

sprawie propozycji wlaczenia do skladu polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu
 

Ekonomiczno - Spolecznego przedstawicieli Stale] Konferencji Prezes6w Samorzadow
-

Zawodowych - uprzejmie informuje, ze Lista kandydatow na czlonkow Europejskiego 
~ .-
Komitetu Ekonomicmo-Spoiecznego na kadencje 2010-2015, jest wynikiem porozumienia 

organizacji spoleczeristwa obywatelskiego, lct6re autonomicznie dokonaly wyboru 

kandydat6w do poszczeg6lnych grup EKES. Kandydaci do ill grupy EKES wylonieni zostali 
.-.'-'-- ~,---_._--~-.--,---_..

przez strone spoleczna,.Rady Dzialalnosci PoZytku Publicznego i zgodnie z przyjetymi przez 
.~--------~.- . 

KSE w dniu 5 lutego br, .Zasadami wylaniania kandydat6w na czlonk6w Europejskiego - - ~ 
Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego na kadeneje 2010 - 2015" wyb6r ten nie moze bye 
~ ._. 

-modyfikowany. Zgodnie z powyzszymi .Zasadami.." kolejnym etapem procedury wylaniania 

skladu polskiej delegacji do EKES jest opinia sejmowej komisji, zgodnie z art. 13 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 0 wspolpracy Rady Ministr6w z Sejmein i Senatem w sprawach 

zwiazanych z czlonkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w DIDi Europejskiej (Dz. U. Nr 52, 

poz. 515 oraz z 2005 I. Nr 11, paz. 89 i Nr 160, poz. 1342). 
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Odpowiadajac na pismo Pana Prezesa z dnia 26 pazdziernika 2009 r., nr KILW/0460107/09 

przesylam w zalaczeniu projekt "Zasad wylaniania kandydatow do Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Spolecznego na kadencje 2010-2014". 

Jednoczesnie informuje, ze projektowany dokument stanowi wynik uzgodnienia organizacji 

partner6w spolecznych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. 

a Tr6jstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojew6dzkich komisjach 

dialogu spolecznego (Dz.U. Nr 100, poz.1 080 ze zm.) oraz strony organizacji pozarzadowych 

w Radzie Dzialalnosci Pozytku Publicznego. 

Obecnie ww. projekt znajduje silt na etapie uzgoduien miedzyresortowych. Po uzyskaniu 

akceptacji Rady Ministr6w, dokument opublikowany zostanie na stronie internetowej 

Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej oraz w dzienniku 0 zasiegu og61nokrajowym. 

Przewiduje silt, ze publikacja ta nastapi w styczniu 2010 r. Moment ten oznaczac bedzie 

otwarcie procedury przyjmowania zgloszen kandydat6w na czlonk6w EKES przez 

zainteresowane organizacje spoleczenstwa obywatelskiego.-----. /t
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Projekt z dnia 27 paidziernika 2009 r. 

Zasady wylaniania kandydat6w na czlonk6w 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego 

na kadencje 2010 - 2014 

W celu wykonania zobowiazan wyuikajqcych z: 

art. 259 Traktatu ustanawiajacego Wspclnote Europejska, 

arlo 13 w zwiazku z art. J2 pkt 5 ustawy z dnia 11 marc. 2004r. 0 wsp61pracy Rady Ministr6w 

z Sejrnem i Senatem w sprawach zwiazanych z czlonkostwem Rzeczypospolitej Polskiej '" 

Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 52, poz. 515 oraz z 2005r. Nr 11, poz. 89 i Nr 160, poz. 1342), 

ustala si~ nastepujace zasady wylaniania kandydatow na czlonk6w Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Spolecznego, zwanego dale] "Komitetem": 
" 

1.	 Minister Pracy i Polityki Spolecznej umieszcza na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i 

Polityki Spolecznej informacje 0 przystapieniu do procedury wylaniania kandydat6w na 

czlonk6w Komitetu oraz 0 zasadach tej procedury, wskazujac przy tym tennin zglaszania 

kandydatow przez organizacje spoleczenstwa obywatelskiego, forme zgloszenia oraz 

kompetencje Kornitetu. 

2.	 Przedstawiciele polskiego spoteczenstwa obywatelskiego w Komitecie wylaniani s", w 

spos6b nastepujacy: 

1)	 strona pracodawc6w w Tr6jstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych 

rekornenduje w drodze uzgodnienia 7 kandydatow sposrod kandydatur zgloszonych 

przez organizacje reprezentujace interesy pracodawc6w; 

2)- strona pracownik6w w Tr6jstronnej Komisji do Spraw spoleczno-Gosp~darczych 
rekomenduje w drodze uzgodnienia 7 kandydatow sposrod kandydatow zgloszonych 

przez organizacje reprezentujace interesy pracownik6w; 

3)	 przedstawiciele organizacji pozarzadowych, zwiazkow i porozumieri organizacji 

pozarzadowych oraz podmiot6w wymienionych walt. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariac.e (Dz.U. Nr 96, 

poz. 873, z pozn. ZI11.) zasiadajacy w Radzie Dzialalnosci Pozytku Publicznego, 

rekornenduja w drodze uzgodnienia 7 kandydatow sposrod kandydatow zgloszonych 

przez organizacje reprezentujace rozne interesy. 

3.	 Strona pracodawc6w w Tr6jslronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczyclt, strona 

pracownikow w Tr6jstronnej Komisji do Spraw Spoleczuo-Gospodarczych oraz 

przedstawiciele, 0 kt6rych mowa w pkt 2 ppkt 3, rekomenduja Ministrowi Pracy i Polityki 
z,,1.1 r·-··-·····----N ~'( --''' " --',	 Spolecznej listy kandydat6w do poszczegolnych grup Komitetu - w terminie do dni .. 
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4.	 W razie nierekomendowania list kandydat6w zgodnie z pkt 2 i 3, strona pracodawc6w w 

Tr6jstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych, strona pracownik6w w 

Tr6jstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych lub srrona organizacji 

pozarzadowych w Radzie Dzialaluosci Pozytku Publicznego przekazuja Ministrowi Pracy i 

Polityki Spolecznej kandydatury zgloszone przez organizacje spoleczenstwa obywatelskiego, 

o ktorych mowa w pkt 2. Minister Praey i Polityki Spolecznej dokonuje wyboru kandydatow 

do poszczegolnych grup Komitetu, sposrod kandydatur zgloszonych przez organizacje 

spoleczenstwa obywatelskiego, biorac pod uwage dotychczasowy udzial zgloszonych 

kandydatow w pracach Komitetu oraz kompetencje Komitetu. 

5.	 Minister Pracy i Polityki Spolecznej sporzadza liste kandydatow na czlonkow Kornitetu ze 

wskazaniem organizacji spoleczenstwa obywatelskiego, ktore ich zglosity. 

6.	 Minister Pracy i Polityki Spolecznej przekazuje Radzie Ministrow Iiste kandydatow na 

czlonkow Kornitetu, po wczesniejszym przyjeciu informacji przez Komitet Europejski Rady 

Ministrow. 

7.	 Rada Ministr6w przedklada propozycje kandydatow na czlonkow Komitetu do zaopiniowania 

przez Kornisje do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

8.	 Po wyrazeniu opinii przez Kornisje do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej, albo po uplywie terminu 21 dni najej wyrazenie, Rada Ministrow desygnuje Radzie 

Unii Europejskiej kandydatow na czlonkow Komitetu. 




