
 
 

Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt systemowy „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” 

Załącznik nr 1 

do Paktu na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy w Poznaniu 

 

Regulamin Partnerstwa 

 

§ 1 

Przedmiot Partnerstwa 

 

1. Partnerstwo powstałe w ramach Paktu na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy w Poznaniu 

zwane dalej Partnerstwem zostało zawiązane jako inicjatywa społeczna podmiotów 

zaangażowanych w realizację lub wspieranie realizacji na terenie Poznania usług reintegracji 

społecznej i zawodowej.  

 

2. Celem Partnerstwa jest rozwój i wzmocnienie lokalnego systemu działań na rzecz 

reintegracji społecznej i zawodowej mieszkańców Poznania zagrożonych wykluczeniem. Cel 

ten będzie realizowany poprzez partnerskie programowanie polityki publicznej w tym 

zakresie, podejmowanie i realizację wspólnych inicjatyw, w szczególności zaś opracowanie,  

a następnie realizację zapisów „Programu na rzecz rozwoju usług reintegracji społecznej i 

zawodowej w Poznaniu” zwanego dalej Programem. 

 

3. Partnerstwo nie jest samodzielną organizacją ani odrębnym podmiotem w rozumieniu 

przepisów prawa. 

 

§ 2 

Członkowie 

 

1. Członkowie Partnerstwa dzielą się na zwyczajnych i wspierających. 

 

2. Członkiem zwyczajnym Partnerstwa może zostać, na podstawie deklaracji partnerskiej  

(wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), każdy podmiot, którego 

funkcjonowanie ma bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój usług reintegracji społecznej  

i zawodowej na terenie Poznania. W szczególności: instytucje pomocy i integracji społecznej, 

instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, podmioty zatrudnienia socjalnego 

oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. 
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3. Członkowie zwyczajni posiadają prawo głosu w podejmowanych przez Partnerstwo 

decyzjach. 

 

4. Członkiem wspierającym Partnerstwa może zostać każda osoba fizyczna, zainteresowana 

udziałem w pracach Partnerstwa. 

 

5. Członkowie wspierający nie posiadają prawa głosu w podejmowanych przez Partnerstwo 

decyzjach. 

 

6. Członkowie wspierający posiadają prawo zgłaszania Partnerstwu inicjatyw i wniosków 

dotyczących podjęcia działań mieszczących się w obszarze celów przyjętych przez 

Partnerstwo. 

 

7.Sygnatariusze Paktu na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy w Poznaniu stają się 

automatycznie członkami zwyczajnymi Partnerstwa. 

 

8. Partnerstwo w każdym momencie swej działalności otwarte jest na przyjęcie nowych 

członków. Podmiot zainteresowany członkostwem w celu przystąpienia do Partnerstwa jest 

zobowiązany do podpisania deklaracji partnerskiej i uzyskania akceptacji wyrażonej zwykłą 

większością głosów Zespołu Synergii Lokalnej, o którym mowa w § 3 niniejszego Regulaminu. 

Nowy członek Partnerstwa nie bierze udziału w tym głosowaniu. 

 

9. Na zgodny wniosek Zespołu Synergii Lokalnej wyrażony bezwzględną większością głosów 

nowym członkiem Partnerstwa może zostać inny podmiot niż wymieniony w ust. 2. 

 

10. Partnerzy mogą w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Partnerstwie wyrażając swą 

decyzję w formie pisemnego oświadczenia składanego Liderowi Partnerstwa, o którym 

mowa w § 3 ust. 5. 

 

§ 3 

Zespół Synergii Lokalnej 

 

1. Organem decyzyjnym i opiniującym prace Partnerstwa jest Zespół Synergii Lokalnej, zwany 

dalej ZSL, złożony z przedstawicieli podmiotów będących członkami Partnerstwa. Każdy  



 
 

Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt systemowy „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” 

z Partnerów ma prawo skierować do prac ZSL dwóch przedstawicieli, z których jeden będzie 

miał prawo głosu.  

 

2. ZSL będzie dążył do podejmowania decyzji w oparciu o zasadę konsensusu. Jeżeli nie uda 

się osiągnąć konsensusu, to wówczas decyzja będzie podejmowana bezwzględną większością 

głosów członków zwyczajnych przy udziale min. 50% uprawnionych członków.  

 

3. Pracami ZSL kieruje Lider Partnerstwa. 

 

5. Funkcja Lidera Partnerstwa jest pełniona przez jednego z Partnerów na zasadach  

6-miesięcznej Prezydencji. 

 

6. Harmonogram zmian Prezydencji wskazujący okresy pełnienia tej funkcji przez 

poszczególnych Partnerów jest ustalany na kolejne 3 letnie okresy począwszy od pierwszego 

spotkania ZSL zorganizowanego po podpisaniu Paktu na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy. 

 

7. Jeden i ten sam Partner nie może pełnić funkcji Lidera Partnerstwa częściej niż raz  

na 2 lata, chyba że decyzja taka zostanie podjęta większością 2/3 głosów członków 

zwyczajnym przy udziale min. 50% uprawnionych członków. 

 

8. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Partnerstwie zgłoszonej przez dany podmiot  

w okresie pełnienia przez niego funkcji Lidera Partnerstwa, funkcję tę przejmuje 

tymczasowo, do chwili uchwalenia zmian w harmonogramie prezydencji, kolejny podmiot 

wskazany jako Lider Partnerstwa w dotychczas obowiązującym harmonogramie.  

 

10. Do zadań Lidera Partnerstwa należy: 

a. organizowani zwyczajnych i nadzwyczajnych spotkań ZSL, o których mowa w § 4 

b. prowadzenie sekretariatu Partnerstwa 

c. przyjmowanie deklaracji przystąpienia do Partnerstwa, o których mowa w § 2 ust 4 

oraz deklaracji członka zwyczajnego i nadzwyczajnego ZSL, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3. 

d. sporządzanie do dnia 31 stycznia każdego roku i upowszechnienie wśród 

Partnerów oraz członków ZSL raportu z wdrażania „Programu na rzecz rozwoju usług 

reintegracji społecznej i zawodowej w Poznaniu” w danym roku. Raport 

przygotowywany jest zgodnie z wytycznymi określonymi w zapisach Programu. 
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§ 4 

Spotkania Zespołu Synergii Lokalnej 

 

1. Spotkania zwyczajne ZSL odbywają się raz na kwartał i są organizowane przez Partnera 

pełniącego w tym okresie funkcję Lidera Partnerstwa. 

 

2.W innych terminach Lider Partnerstwa zwołuje spotkania nadzwyczajne: 

a. z własnej inicjatywy – w dowolnym terminie 

b. na pisemny wniosek dowolnego członka ZSL po jej pozytywnym zaopiniowaniu 

przez trzech niezależnych członków zwyczajnych ZSL – w terminie 2 tygodni  

od złożenia wniosku. 

c. na pisemny wniosek min. połowy członków ZSL – w terminie 2 tygodni od złożenia 

wniosku. 

 

3. Pierwsze spotkanie ZSL po podpisaniu Paktu na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy 

zostanie zorganizowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, pełniący  

do czasu uchwalenia harmonogramu prezydencji funkcję tymczasowego Lidera Partnerstwa. 

 

4. W spotkaniach ZSL mogą wziąć udział wszyscy członkowie ZSL, a także, na wniosek 

dowolnego członka, inne osoby po uzyskaniu akceptacji Lidera Partnerstwa. 

 

5. Dla każdego spotkania ZSL Lider Partnerstwa przygotowuje agendę określającą 

podejmowane w trakcie spotkania tematy, zaś po zakończeniu spotkania protokół z jego 

przebiegu, który jest upowszechniany wśród Partnerów i członków ZSL. 

 

6. Do szczególnych zadań podejmowanych w trakcie spotkań ZSL należy: 

 a. opiniowanie przyjęcia nowych członków Partnerstwa zgodnie z § 2 ust. 4 

niniejszego Regulaminu 

 b. podejmowanie decyzji o powołaniu grup roboczych o których mowa w § 5 oraz 

ustalenie harmonogramu ich działalności. 

 c. zapoznawanie się z raportami z działalności poszczególnych grup roboczych. 
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§ 5 

Grupy robocze 

 

1. Bieżąca działalność merytoryczna Partnerstwa prowadzona  jest poprzez prace grup 

roboczych. 

 

2. Potrzeba powołania grupy może być zgłoszona przez dowolnego członka ZSL podczas 

spotkania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Zespołu. 

 

3. Pracami grupy roboczej przewodzi Koordynator powoływany przez ZSL z grona jego 

członków. 

 

4. Członkami grupy roboczej mogą być przedstawiciele podmiotów prawnych (w tym 

członków Partnerstwa), a także osoby fizyczne. O składzie grupy roboczej decyduje 

Koordynator grupy. 

 

5. Koordynator odpowiada za organizację spotkań grupy, przewodzi jej pracom, oraz 

sporządza i przekazuje Liderowi Partnerstwa raporty z działalności grupy zgodnie  

z uchwalonym przez ZSL harmonogramem prac grup. 

 

§ 5 

Zasady komunikacji i przepływu informacji 

 

1. Przepływ informacji pomiędzy Partnerami a Liderem następuje drogą elektroniczną, 

pocztą tradycyjną lub poprzez osobiste doręczenie korespondencji na statutowe adresy 

siedzib oraz podczas spotkań ZSL i spotkań grup roboczych. 

 

2. Jeżeli nadawca żąda dowodu doręczenia korespondencji, winien zamieścić stosowną 

informację w swoim przekazie informacyjnym. Może żądać dowodu doręczenia szczególnie 

w sytuacji, kiedy zastrzeżono termin doręczenia informacji. 
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§ 6 

Przepisy końcowe 

 

1. Partnerstwo opiera swoje działania na zasadach podmiotowości i równego traktowania 

wszystkich Partnerów. W sytuacjach konfliktowych członkowie Partnerstwa stosować będą 

zasady dialogu, negocjacji i mediacji. 

 

2. Wszelkie zmiany w treści Paktu oraz niniejszego regulaminu mogą zostać wprowadzone  

w przypadku uzyskania na nie zgody Partnerów wyrażonej bezwzględną większością głosów. 

 

3. Partnerstwo może być rozwiązane w wyniku zgodnej woli Partnerów, bądź w wyniku 

wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie zobowiązań w nim 

zawartych. 
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Załącznik nr 1 
Do Regulaminu Partnerstwa 
 
 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PARTNERSTWA LOKALNEGO 
(wzór) 

 
Zapoznawszy się z zapisami PAKTU NA RZECZ MODELU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY W 
POZNANIU wyrażam wolę przystąpienia do Partnerstwa na zasadzie członka-partnera oraz 
przestrzegania zasad wynikających z w/w Paktu 
 
 
 
………………………………………………………………………………… 
(pieczątka i podpis) 
 

………..…………, dn. ………………………………….................................. 

 

 

 

 


