
REGULAMIN
Krajowego Panelu Ekspertów

I. Cele działania Krajowego Panelu Ekspertów

1. Krajowy  Panel  Ekspertów (KPE)  to  -  w myśl  zapisów Strategicznej  Mapy  Drogowej  Rozwoju
Sektora Obywatelskiego III Sektor dla Polski (SMD) - ciało, którego głównymi celami są:

a. wspieranie działań Partnerstw Tematycznych w zakresie wdrażania przez nie wybranych
kierunków działania SMD, 

b. monitorowanie postępów stosowania Mapy,
c. czuwanie nad spójnością działań podejmowanych w związku z wdrożeniem SMD.

II. Członkostwo w KPE

1. KPE  składa  się  z  nie  więcej  niż  25  członków  wybieranych  przez  Stałą  Konferencję  ds.  SMD
(Konferencja). 

2. Pierwszy skład KPE zatwierdzony został przez Konferencję w dniu 16.10.2015.
3. Konferencja  wybiera  członków  KPE  spośród  kandydatów  zgłoszonych  przez  działające

Partnerstwa Tematyczne.  Każde Partnerstwo Tematyczne może rekomendować maksymalnie
dwóch kandydatów.

4. Przy  wyborze  członków  KPE  Konferencja  bierze  pod  uwagę  kompetencje  oraz  potrzebę
reprezentacji 16 województw.

5. Kadencja  KPE  trwa  3  lata,  z  tym,  że  pierwsza  kadencja  KPE  trwa  od  października  2015  do
pierwszego posiedzenia kolejnego KPE. 

6. Udział w pracach KPE odbywa się na zasadach wolontarystycznych. Członkom przysługuje zwrot
poniesionych kosztów (dojazdy).

7. Członkostwo w KPE w trakcie kadencji ustaje na skutek:
a. rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie przewodniczącemu KPE,
b. skazania członka prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia

publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
c. śmierci członka KPE
d. odwołania członka przez Konferencję.

8. Członkowie KPE mogą wyznaczyć  do udziału  w posiedzeniu  zastępcę.  Wyznaczenie  następcy
wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania o tym przewodniczącego KPE (na przykład za
pośrednictwem e-maila).
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III. Struktura KPE

1. Pracami  KPE  kieruje  3  osobowy  zespół  zarządzający  w  składzie:  przewodniczący  i  dwaj
wiceprzewodniczący.

2. Kadencja osób kierujących pracami KPE trwa jeden rok.
3. Przewodniczącego i wiceprzewodniczących wybiera KPE spośród swoich członków.
4. KPE  odwołuje  przewodniczącego  lub  wiceprzewodniczącego  przed  upływem  kadencji  w

przypadku:
a. ustania członkostwa,
b. pisemnej  rezygnacji  złożonej  przez  przewodniczącego  na  ręce  jednego  z

wiceprzewodniczących, a przez wiceprzewodniczącego na ręce przewodniczącego,
c. śmierci.

5. Przewodniczący odpowiada za:
a. organizowanie prac KPE 
b. reprezentowanie KPE na zewnątrz
c. przedstawienie sprawozdania z działalności KPE w trakcie spotkań Konferencji.

6. Przewodniczącego w jego funkcjach wspomagają i zastępują wiceprzewodniczący.
7. Panel może utworzyć inne organy wewnętrzne, w tym także koalicję podmiotów wspierających

stosowanie SMD w wymiarze ogólnopolskim.
8. KPE może utworzyć specjalny fundusz na wdrożenie SMD.
9. Sposób funkcjonowania Funduszu zostanie określony w odrębnym regulaminie.

IV. Zadania KPE
Do zadań KPE należy:

1. przyjmowanie  –  w  okresach  pomiędzy  obradami  Stałej  Konferencji  –   zgłoszeń  od  Grup
Założycielskich tworzących Partnerstwa Tematyczne,

2. przyjmowanie sprawozdań składanych przez Partnerstwa Tematyczne,
3. podejmowanie  decyzji  w  zakresie  odbierania  Partnerstwom  Tematycznym  możliwości

prowadzenia  działań  w  ramach  SMD.  Decyzja  taka  podejmowana  jest  po  konsultacji  z
Partnerstwem Tematycznym, w sytuacji gdy:

a. z  regulaminu Partnerstwa,  planu działań lub sprawozdania  z  jego realizacji  wynika,  że
Partnerstwo działa lub może działać niezgodnie z SMD,

b. Partnerstwo swoimi działaniami narusza istotne ustalenia SDM.
W  sytuacji,  w  której  Krajowy  Panel  Ekspertów  podejmie  taką  decyzję,  Partnerstwo  może
funkcjonować, ale traci możliwość prowadzenia działań w ramach SDM. Od decyzji  Panelu
Partnerstwu przysługuje odwołanie do Stałej  Konferencji,  która podejmuje w tym zakresie
ostateczną decyzję.

4. podejmowanie rozstrzygnięć dotyczących bieżących kwesti związanych ze stosowaniem Mapy,
5. doradztwo dla Partnerstw Tematycznych w zakresie merytorycznej strony realizowanych przez

nie działań,
6. przygotowywanie zbiorczych raportów i informacji dotyczących stosowania Mapy na potrzeby

Stałej Konferencji,
7. zwoływanie spotkań Stałej Konferencji,
8. komunikowanie się z otoczeniem w kwestach związanych ze stosowaniem Mapy.
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V. Sposób działania KPE

1. KPE obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej  niż raz na
kwartał. Posiedzenia są otwarte.

2. Posiedzenia KPE zwołuje przewodniczący lub jego zastępca z własnej inicjatywy lub na wniosek
1/3 wszystkich członków KPE.

3. KPE podejmuje decyzje w formie konsensusu lub - jeżeli nie jest to możliwe - zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

4. Pomiędzy  posiedzeniami  KPE  może  pracować  oraz  podejmować  decyzje  z  wykorzystaniem
elektronicznych środków komunikowania się.

5. Niezależnie od sposobu podejmowania uchwał przez KPE, w przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego.

6. Posiedzenia KPE są protokołowane.
7. Protokoły oraz inne dokumenty związane z działaniami KPE są publicznie dostępne na stronie

www.mapa3sektora.org. 

VI. Obsługa

1. Obsługę prac KPE zapewnia Punkt Koordynacji utworzony przez OFOP i Sieć SPLOT.
2. Punkt utrzymuje bieżący kontakt z członkami KPE oraz zapewnia komunikację pomiędzy KPE a

Partnerstwami Tematycznymi.

VII. Inne uregulowania

1. KPE może podjąć decyzję o zmianie regulaminu.
2. Zmiany regulaminu nie mogą być sprzeczne z zapisami Strategicznej Mapy Drogowej.
3. Decyzję o zakończeniu działalności KPE podejmuje Konferencja.

Regulamin przyjęty przez KPE w dniu 16.11.2015

z poprawkami przyjętymi w dniu 13.05.2016
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