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Załącznik nr 2  

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM  

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 -2027 

 
1. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami 

umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach, następnie zapisać 
w formacie pdf. 

2. Formularz z pustymi polami nie będzie rozpatrywany.  
3. W przypadku pól, które nie dotyczą danej organizacji kandydującej, należy wpisać „nie 

dotyczy”.  
4. * niepotrzebne skreślić. 

 
 

1. DANE dot. PROGRAMU: KRAJOWY/REGIONALNY 
 

ZGŁOSZENIE DOTYCZY 
PROGRAMU 
* Zaznaczyć „X” w innym przypadku 
należy wpisać nie dotyczy 

KRAJOWEGO REGIONALNEGO 

 x 

 
2. NAZWA I OBSZAR PROGRAMU (zgodnie z podanymi w ogłoszenie o naborze – prosimy 

wskazywać dokładne brzmienie) 
 

NAZWA PROGRAMU, KTÓREGO 
DOTYCZY ZGŁOSZENIE 

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 -

2027 

OBSZAR TEMATYCZNY, KTÓREGO 
DOTYCZY ZGŁOSZENIE 

Federacja organizacji pozarządowych 

 
3. DANE ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  

 

Nazwa organizacji pozarządowej 
Związek Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw 

Pozarządowych Rzeczypospolitej 

Forma prawna Związek stowarzyszeń 

Nazwa rejestru właściwego dla 

organizacji pozarządowej (np. KRS 

lub ARMIR lub inny rejestr) 

Krajowy Rejestr Sądowy 

Nr rejestru właściwego dla 

organizacji pozarządowej (np. KRS) 
0000668126 

REGON 366784788 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH TAK/NIE* 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA TAK/NIE* 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TAK/NIE* 
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Adres siedziby organizacji Aleja Zjednoczenia 50/U1 01-801 Warszawa 

Województwo, w którym 

zarejestrowana jest organizacja 
Mazowieckie 

Adres do korespondencji Aleja Zjednoczenia 50/U1 01-801 Warszawa 

Adres e-mail  biuro@konfederacjaipr.pl 

Nr telefonu 501 669 244 

Osoba do kontaktu Kamil Rybikowski – Członek Zarządu 

Rok założenia organizacji (dzień, 

miesiąc, rok) 
14-03-2017 

WOJEWÓDZKI zasięg działania 

organizacji  
TAK/NIE* 

 

W przypadku jeśli zgłoszenie 
dotyczy organizacji składającej 
formularz w regionalnym programie, 
a siedziba znajduje się poza 
obszarem tego województwa, 
należy udowodnić prowadzenie 
udokumentowanej regularnej 
działalności na terenie objętym 
interwencją programu (teren tego 
województwa). 

 

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej 
jest ogólnopolskim związkiem stowarzyszeń. Zrzesza ona 
139 organizacji pozarządowych, co czyni ją jedną z 
największych takich organizacji w Polsce. 

 

Do podlaskich członków Konfederacji należą: 

• Fundacja Kompania Kresowa – prowadzi portal 
kresy.pl. którego misją jest umieszczenie pamięci o 
Kresach jak najbliżej centrum politycznej 
tożsamości polskiego społeczeństwa,  

• Fundacja Moje Podl@Sie. Nowoczesne, 
Kreatywne, Twórcze – jej cele to przede wszystkim 
działalność na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i cyfrowym, pomoc 
społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom 
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i możliwości, 
działalność charytatywna, podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej, 

• Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej – 
prowadzi szereg projektów, spośród których 
wyróżnić można przede wszystkim „Podlaskie 
Lokalnie”, którego celem jest wspieranie rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie więzi 
lokalnych w województwie podlaskim. Organizacja 
prowadzi też podlaskie Centrum NGO mające 
służyć kompleksowemu wsparciu organizacji 
pozarządowych w ich skutecznym rozwoju, a także 
prowadzi projekt „Myśl Suwerenna. Przegląd Spraw 
Publicznych”, projekt o charakterze analitoczno-
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publicystycznym, którego celem jest inicjowanie 
debaty publicznej na ważne tematy, a także 
proponowanie rozwiań na rzecz wsparcia regionu 
podlaskiego,  

• Spółdzielnia Socjalna Active Go - została 
utworzona aby m.in. dać szanse na zatrudnienie 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 
długotrwale bezrobotnych. Aktywność zawodowa 
nie tylko poprawia sytuację materialną, ale pozwola 
na powrót do aktywności społecznej. Osoby te 
mogą w ramach Spółdzielni pracować i 
jednocześnie podnosić kwalifikacje zdobywając 
nową wiedzę i umiejętności przydatne w pracy 
zawodowej. Głównym profilem działalności 
Spółdzielni  są usługi związane z organizacją i 
obsługą szkoleń, eventów, konferencji (w tym 
obsługi tłumaczeniowej) oraz imprez sportowych i 
kulturalnych. Spółdzielnia ma planie również 
realizację działań na rzecz pożytku publicznego w 
zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz 
kultury fizycznej i sportu. 

• Fundacja Vexilla Regis – jej misją jest 
podtrzymywanie i propagowanie tradycyjnych zasad 
i polskiej tożsamości przejawiającej się w kulturze, 
sztuce, tradycji, obyczajach i w wychowaniu dzieci i 
młodzieży.  

• Fundacja Pro Anima - Zgodnie ze statutem Celem 
działania Fundacji jest w szczególności: wspieranie 
rozwoju artystycznego społeczeństwa polskiego, ze 
szczególnym uwzględnieniem środowisk lokalnych; 
organizowanie i wspieranie działalności społecznej, 
informacyjnej, kulturalno-artystycznej, edukacyjnej, 
naukowej i oświatowej, a także wydawniczej oraz 
wspieranie inicjatyw obywatelskich, instytucji 
publicznych i społecznych, jak również organizacji 
pozarządowych, służących zachowaniu dziedzictwa 
narodowego i promocji kultury Polskiej w kraju i za 
granicą. Głównym obszarem działalności Fundacji 
jest działalność kulturalna a także obszarze edukacji 
oraz aktywizacji społecznej osób zagrożonej 
wykluczeniem w szczególności osób starszych oraz 
niepełnosprawnych. 

KRAJOWY zasięg działania 

organizacji 
TAK/NIE* 

Proszę wymienić min. 9 

województwa, w których organizacja 

prowadzi działania, albo ma 

organizacje członkowskie 

(UZASADNIĆ – np. podać przykłady 

działań lub adresy oddziałów itp.) 

 

Mazowieckie – siedziba organizacji, prowadzenie Hubu dla 

organizacji pozarządowych 

Organizacje członkowskie znajdują się m.in. w 

województwach:  

Wielkopolskim – Fundacja Instytut Poznański 

Łódzkim – Fundacja Życie 

Śląskim – Fundacja Pomoc ma Moc 
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Pole dotyczy ogólnopolskich 

organizacji kandydujących do 

programów regionalnych, w innym 

wypadku wpisać „nie dotyczy” 

Dolnośląskim – Fundacja Polski Instytut Transportu 

Drogowego 

Opolskim – Fundacja dla Dziedzictwa 

Małopolskim – Stowarzyszenie Studenci dla 

Rzeczypospolitej 

Pomorskim – Koło Gospodyń Wiejskich Błękitna Radunia z 

Juszkowa 

Świętokrzyskim -Stowarzyszenie Kieleckie Forum 

Rozwoju-Kielce Plus 

Podlaskim – Fundacja Instytut Suwerennej 

Podkarpackim - Fundacja Człowiek taki jak TY 

Lubelskim - Fundacja Normalna Kultura 

POTENCJAŁ (w tym finansowy, osobowy, merytoryczny) ORAZ DOŚWIADCZENIE 

ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ 

Średni budżet roczny organizacji w 

PLN za trzy ostatnie lata 

sprawozdawcze (wartość = suma za 

lata 2019 do 2021 podzielona na 3) 

434 174,63 zł 

Średnia liczba płatnych 

współpracowników w ciągu roku za 

ostatnie trzy lata (dotyczy łącznie 

umów zlecenie oraz umów o pracę 

w przeliczeniu na etaty) 

2 

Średnia liczba wolontariuszy w 

ciągu roku za ostatnie trzy lata 
4 

Proszę wymienić zasoby ludzkie 

organizacji, które mają 

doświadczenie w zakresie funduszy 

unijnych * 

Podajemy np. informacje nt: 

- koordynacji projektów 

finansowanych ze środków UE; 

- pracę w zespole realizującym 

projekty finansowane ze środków 

UE; 

- ocena projektów finansowanych ze 

środków UE; 

- praca w zespołach eksperckich w 

ramach realizacji, monitoringu i 

ewaluacji programów operacyjnych; 

Podajemy konkretne dane np. 

numery projektów, w jakich 

programach, jakie funkcje pełniły 

wskazane przez nas osoby.  

Paulina Zalewska-Goryczka – Dyrektor Generalny organizacji 
członkowskiej KIPR - Fundacji Klastrer 
Innowacji Społecznych, absolwentka Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, studentka Master of Business of 
Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, 
posiada 5-letnie doświadczenie w koordynowaniu, a następnie 
nadzorowaniu koordynatorów projektów społecznych, konsultant 
Regionalnego Punktu Informacji Erasmus +. Zaangażowana w 
projekty: 
REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ 
Termin: od 1 stycznia 2018 roku - nadal. 
Dofinansowanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Funkcja: Koordynator 
Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do działań o 
charakterze międzynarodowym, inicjowanie debaty o 
wydarzeniach międzynarodowych, promowanie założeń polskiej 
polityki zagranicznej, realizowanie priorytetów polskiej polityki 
zagranicznej, współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego w zakresie działań międzynarodowych, 
wspieranieninicjatyw o wymiarze międzynarodowym podejmowanych 
przez 
organizacje z województwa śląskiego, przybliżenie społeczności 
lokalnej polityki zagranicznej Polskiego Rządu. W ramach sieci 
RODM animujemy w regionie działania z zakresu współpracy 



5 
 

 

* W przypadku braku proszę wpisać 

„nie dotyczy” 

międzynarodowej oraz prowadzimy działalność informacyjną i 
edukacyjną. 
RYNEK PRACY OTWARTY DLA MŁODZIEŻY 
Program: Erasmus+ 
Numer: 2020-1-PL01-KA347-080113 
Termin: 01.05.2020–30.06.2021 
Wartość: 11 180,00 EUR 
Rola w projekcie: Koordynator 
Celem projektu było sformułowanie stanowiska polskiej 
młodzieży na temat tego, w jaki sposób należy kształtować 
priorytety polityki rynku pracy. Wydarzenie umożliwiło młodym 
ludziom podjęcie dyskusji z najważniejszymi osobami w państwie 
na temat spraw związanych z problemem bezrobocia w Polsce i 
w Europie. W ramach projektu zorganizowaliśmy debaty open 
space i panele dyskusyjne, w których uczestniczyli ludzie ze 
świata nauki, gospodarki i polityki. Uczestnicy projektu wraz z 
liderami organizacji młodzieżowych i administracji publicznej 
rozmawiali na temat różnych form aktywizacji młodych ludzi, tj. 
programy społeczne i wolontariat, a także na temat negocjacji 
międzysektorowych dotyczących kreowania polityki rynku pracy. 
MAZOWIECKIE LABORATORIUM POLITYKI 
MŁODZIEŻOWEJ 
Numer projektu: KA154-YOU-B28DA974 
Wartość: 41 500 EUR 
Program: Erasmus+ 
Funkcja w projekcie: Koordynator 
Cel projektu to opracowanie długoterminowej strategii na rzecz 
poprawy oraz rozwoju perspektyw młodzieży w wieku 18- 30 lat. 
Strategia będzie obejmować 6 obszarów tematycznych, które są 
istotne z punktu widzenia młodych osób tj.: dialogu i 
społeczeństwa obywatelskiego, transportu i wykluczenia 
komunikacyjnego, klimatu i środowiska, pracy i perspektyw 
rozwoju, urbanistyki, dostęp do szybkiego Internetu. Uczestnicy 
podczas projektu zidentyfikują problemy z jakimi mierzą się 
młodzi ludzie oraz skonsultują je z decydentami. Idea realizacji 
budowy strategii na rzecz młodego pokolenia znajduje również 
odzwierciedlenie w postulatach kierowanych przez wiele 
środowisk młodzieżowych wobec naszej organizacji, a także 
naszych partnerów zgłaszających potrzebę opracowania 
strategicznego dokumentu na rzecz rozwoju perspektyw 
młodzieży, a także budowy wśród niej kultury demokratycznej. 
Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana konferencja 
podsumowująca, której celem będzie przedstawienie 
wypracowanych rozwiązań w strategii. scenariusz zajęć oraz 
narzędzia multimedialne możliwe do wykorzystania w pracy z 
młodzieżą. Zespoły przygotują scenariusze dla Ambasadorów 
Zielonych Zawodów, wraz z całą obudową multimedialną w 
tematach środowiskowych, ekologicznych, zielonej gospodarki. 
Dominika Paliczka - psycholog, trener, absolwentka Wydziału 
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, studentka 
Master of Business Administration na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach. Od 5 lat koordynator projektów 
edukacyjnych, ekologicznych, poradniczych oraz 
miedzynarodowych. Certyfikowany doradca zawodowy. Trener 
umiejętności społecznych i kluczowych oraz pedagog. Posiada 
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doświadczenie w zakresie funduszy unijnych koordynując 
projekty: 
ZAPROJEKTUJMY MIASTO NA ZIELONO 
Program: Erasmus+ 
Wartość dofinansowania: 24 409 EUR 
Numer projektu: 2021-2-PL01-KA152-YOU-000038489 
Funkcja w projekcie: Koordynator 
Termin: 1.12.2021-1.10.2022 
Inicjatywa majaca na celu rozwinąć zielone kompetencje 
uczestników, zwiększyć ich świadomość ekologiczną oraz 
poszerzyć wiedzę na temat ochrony środowiska i zmian klimatu. 
Projekt miał na celu podnieść świadomość i budować potencjał 
wśród młodzieży w zakresie zmiany klimatu. Podczas trwania 
inicjatywy odbyła się wymiana młodzieżowa, w trakcie której 
uczestnicy stworzyli makietę, która przedstawia wizję 
ekologicznego miasta. Stworzona makieta ekologiczna została 
zaprezentowana podczas Światowego Forum Miejskiego. 
SILESIAN MULTICULTURAL CENTRE: 
Program: Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni 
Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. 
Wartość: 62 500 EUR 
Termin: 06.11.2020-31.10.2022 
Funkcja w projekcie: Koordynator 
W ramach inicjatywy „Silesian Multicultural Centre” stworzyliśmy 
Śląskie Centrum Multikulturowe, działające na terenie 8 miast – 
Gliwic, Zabrza, Katowic, Rudy Śląskiej, Zawiercia, Piekar 
Śląskich, Toszka i Tarnowskich Gór. W ramach działań Ośrodka, 
wsparcie zapewnią specjaliści z zakresu prawa, psychologii, 
doradztwa oraz tłumaczenia, których głównym celem jest pomoc 
w zakresie legalizacji pobytu oraz poprawy sytuacji prawnej i 
pracowniczej przyjezdnych. W ramach inicjatywy została 
uruchomiona bezpłatna infolinia, gwarantująca natychmiastowe 
wsparcie. Z kolei planowane cykle szkoleniowe obejmą tematykę 
praw pracowniczych. Celem projektu jest poprawa sytuacji 
cudzoziemców na polskim rynku pracy poprzez wzrost ich 
samodzielności ekonomicznej i społecznej. W ramach projektu 
powstała osobna strona internetowa, na której osoby 
potrzebujące pomocy znajdą wszystkie potrzebne im informacje 
lub w sytuacji, jak pojawi się jakiś problem znajdą tam numer do 
kontaktu z ośrodkiem. Wsparcie prawników, doradców i 
psychologów i tłumaczy poprawiło sytuację cudzoziemców w 
województwie śląskim prowadząc do łatwiejszego rozwiązywania 
napotykanych przez nich problemów administracyjnych i prawa, 
szczególnie w zakresie legalizacji pobytu. W ramach inicjatywy 
„Silesian Multicultural Centre” wsparciem objętym zostało 500 
cudzoziemców, do pomocy cudzoziemcom zostało 
zaangażowanych 40 zagranicznych wolontariuszy. W trakcie 
trwania projektu zostały przeprowadzone szkolenia z praw 
pracowniczych dla 120 cudzoziemców oraz przygotowano 6 32 
„self-adwokatów”do prowadzenia działalności społecznych w 
obronie praw i interesów osób narażonych na wykluczenie. 
POLSKO-UKRAIŃSKA INICJATYWA MŁODZIEŻOWA NA 
RZECZ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
Program: Erasmus+ 
Numer projektu: KA154-YOU-6DE31933 
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Termin projektu: 01.08.2022-31.12.2023 r. 
Funkcja w projekcie: Koordynator 
Celem projektu było opracowanie długoterminowej strategii na 
rzecz poprawy oraz rozwoju perspektyw młodzieży w wieku 18- 
30 lat. Strategia obejmowała 5 obszarów tematycznych, które są 
istotne z punktu widzenia młodych osób tj: integracja społeczna, 
prawo i ustawodawstwo, edukacja, rynek pracy, ochrona 
środowiska. 
Anita Drygajło - doświadczona koordynatorka projektów 
ekologicznych, zaangażowana w pracę z młodzieżą i seniorami, 
ekspert w projekcie Go Economy. Nadzoruje realizację projektów: 
ŚLĄSKA AKADEMIA KOMPETENCJI EKOLOGICZNYCH 
Program: EOG 
Wartość dofinansowania: 235 600 zł 
Numer projektu: 41019 
Termin: 01.06.2022 – 31.12.2023 r. 
Funkcja w projekcie: Koordynator 
Celem projektu jest zaznajomienie młodzieży w wieku 14 - 17 lat, 
która znalazła się w szczególnej sytuacji życiowej, z problemami 
ekologicznymi oraz w jaki sposób sobie z nimi radzić i im 
zapobiegać. W inicjatywie łącznie udział weźmie 200 uczestników 
z 20 placówek z różnych miast województwa śląskiego. Podczas 
warsztatów młodzież podnosi swoją świadomość ekologiczną 
oraz kompetencje i wiedzę z zakresu ochrony środowiska. 
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEj 
Program: Fundusz Solidarnosciowy 
Wartość: 114 865,00 zl 
Funkcja w projekcie: Koordynator 
Termin: 11.04.2022-31.12.2022 
Zadanie publiczne polegajace na zapewnieniu uslug 
asystenckich majacych na celu pomoc pelnoletnim osobom ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepelnosprawnosci. 
GOOGLE DLA SENIORÓW i GOOGLE DLA SENIORÓW 2.0. 
Program: Aktywni + 
Termin: 01.05.2021-31.12.2021 i 01.04.2022-31.12.2022 
Funkcja w projekcie: Koordynator 
Kwota: 125 700 zl i 113 100 zl 
Numer projektu I: 646 
Numer projektu II: 2160 
Inicjatywa skierowana do osób powyżej 60 roku życia z 
województwa śląskiego. Jej celem było zwalczanie wykluczenia 
cyfrowego u tej grupy wiekowe poprzez organizowanie 
warsztatów 30 gminach województwa. Uczestnicy szkoleń zostali 
zapoznani z narzędziami Google i ich praktycznym 
wykorzystaniem w życiu codziennym.__ 

PROSZĘ DOKŁADNIE OPISAĆ: 

Minimalnie 5-letnie doświadczenie 

w reprezentowanym przez siebie 

obszarze na poziomie krajowym* 

 

1. Należy szczegółowo 

UDOWODNIĆ doświadczenie za 

okres ostatnich 5 lat W OBSZARZE 

Nie dotyczy 



8 
 

, w którym składany jest formularz, 

przez podanie np.: 

- nazwy projektów (czego dotyczyły, 

jaki był ich obszar oddziaływania, 

jaka była wartość finansowa 

projektów); 

- jakie inne działania merytoryczne 

organizacja podejmowała w tym 

obszarze; 

 

2. Należy podać jaki orientacyjny 

udział % (procentowy w 

zaokrągleniu do dziesiątek) stanowi 

działalność organizacji w 

OBSZARZE, w którym składany jest 

formularz pod względem:  

- finansowym; 

- merytorycznym; 

- osobowym. 

 

*dotyczy jedynie programów 

krajowych, w innym przypadku 

wpisać „nie dotyczy” 

PROSZĘ DOKŁADNIE OPISAĆ: 

Minimalnie 3-letnie doświadczenie 

w reprezentowanym przez siebie 

obszarze na poziomie regionalnym* 

 

1. Należy szczegółowo 

UDOWODNIĆ doświadczenie za 

okres ostatnich 3 lat W OBSZARZE 

, w którym składany jest formularz, 

przez podanie np.: 

- nazwy projektów (czego dotyczyły, 

jaki był ich obszar oddziaływania, 

wartość finansowa projektów); 

- jakie inne działania merytoryczne 

organizacja podejmowała w tym 

obszarze; 

 

2. Należy podać jaki orientacyjny 

udział % (procentowy w 

zaokrągleniu do dziesiątek) stanowi 

działalność organizacji w 

 
Wymieniamy zarówno regionalne projekty organizacji 
członkowskich KIPR związanych z Podlasiem, jak i 
projekty samej KIPR jako Związku Stowarzyszeń. 
 
Instytut suwerennej: 
 
PODLASKIE CENTRUM NGO - projekt mający służyć 
kompleksowemu wsparciu organizacji pozarządowych w 
ich skutecznym rozwoju. Niuanse prawne, zawiłości 
księgowe, trudności w pozyskaniu środków nieraz 
utrudniały realizację ciekawych pomysłów. Dzięki poznaniu 
problemów i trudności, z jakimi borykają się organizacje 
pozarządowe od strony praktycznej, wiemy jak je 
rozwiązać. Dlatego chętnie będziemy dzielić się nabytą 
przez nas wiedzą. Usługi są świadczone przez ekspertów 
mających bogate doświadczenie w danym obszarze 
tematycznym. 
 
Czas: 1 czerwca 2022 r. – 31 października 2024 r. 

 
MIĘDZYNARODOWY DOM SPOTKAŃ - idea, która ma 
na celu integrację młodzieży z Polski oraz polskiej 
młodzieży z takich państw jak Litwa, Białoruś, Ukraina, 
Łotwa, czy Mołdawia. Poprzez nawiązanie do wspólnego 
dziedzictwa I Rzeczpospolitej MDS ma na celu 
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OBSZARZE, w którym składany jest 

formularz pod względem:  

- finansowym; 

- merytorycznym; 

- osobowym. 

 

*dotyczy jedynie programów 

regionalnych, w innym przypadku 

wpisać „nie dotyczy” 

wzmocnienie tożsamości narodowej i kulturowej 
uczestników oraz nawiązanie kontaktów Polaków z Kresów 
ze środowiskami zajmujących się tematyką kresową w 
Polsce. Spotkania organizowane w ramach 
Międzynarodowego Domu Spotkań to szereg wykładów, 
debat i warsztatów poświęconych polskiej historii i kulturze, 
myśli politycznej i filozoficznej, a także bieżącym 
wydarzeniom międzynarodowym. 
 
Czas: 1 czerwca 2022 r. – 31 października 2024 r. 
 

Spółdzielnia Socjalna Active Go: 

 

PROJEKT CENTRUM JAGIENKI 4 - Celem głównym było 
wzmocnienie potencjału co najmniej 28 podlaskich NGO 
oraz 42 ich przedstawicieli poprzez objęcie ich 
kompleksowym wsparciem prowadzonym przez powołane 
CENTRUM JAGIENKI 4 do końca grudnia 2019 roku. 
Powołanie CENTRUM i jego funkcjonowanie było głównym 
działaniem projektowym. W ramach funkcjonowania 
CENTRUM organizowano szkolenia i wsparcie doradcze. 
Projekt był realizowany w okresie 01.04.2019-31.12.2019 
(9 miesięcy) w Białymstoku (woj. Podlaskie). Adresatami 
zadania publicznego było co najmniej 28 NGO 
działających na terenie woj. podlaskiego oraz ich 42 
przedstawicieli (osób pełniących formalne funkcje w NGO, 
a także współpracujących z organizacjami np. jako 
wolontariusze) zamieszkujących na terenie woj. 
podlaskiego. W Centrum dyżury (średnio 3x w tygodniu) 
pełnili następujący eksperci: Ekspert ds. finansowo-
księgowych oraz rozliczeń dotacji i projektów, Ekspert ds. 
pozyskiwania środków zewnętrznych, Ekspert ds. realizacji 
projektów i kontroli, Ekspert ds. komunikacji i zarządzania 
zespołem, Ekspert ds. ochrony danych osobowych. 
 
Czas: 1 kwietnia 2019 – 31 grudnia 2019 
 
Fundacja ProAnima: 
 
W zakresie działań kulturalnych realizuje głównie imprezy 
o wysokiej randze artystycznej takie jak Festiwal Sztuk 
Dawnych-Imieniny Izabeli Branickiej (corocznie począwszy 
od 2011 roku) oraz Cykl Koncertów Muzyka Mistrzów 
Baroku (corocznie począwszy od 2010 roku) prezentujące 
twórczość największych kompozytorów epoki baroku, 
odbywających się zazwyczaj w Sali Balowej Pałacu 
Branickich w Białymstoku. W koncertach udział biorą 
zarówno muzycy białostoccy, jak i specjalizujący się 
w wykonawstwie muzyki tego okresu muzycy z całej Polski 
i zagranicy co spowodowało, iż Białystok na przestrzeni 
ostatnich lat stał się cenionym ośrodkiem kulturalnym, 
znanym z wykonawstwa Muzyki Dawnej. Dzięki organizacji 
ww. koncertów na przełomie ostatnich 10 lat zbudowano 
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markę Fundacji – która jest kojarzona z organizacji 
ciekawych, atrakcyjnych i popularnych wydarzeń 
kulturalnych. Fundacja ponadto wspiera w sposób 
szczególny lokalne zespoły wykonujące muzykę dawną 
naszego obszaru kulturowego. 

Fundacja zdobywa środki na wzmocnienie swojego 
potencjału infrastrukturalnego, tak aby zapewnić bardziej 
optymalne warunki do prowadzenia działalności kulturalnej 
dla zespołów wspieranych przez Fundację.  W 2017, 2018 
oraz 2019 roku Fundacja zrealizowała Projekty w ramach 
programu Infrastruktura kultury (Programy Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego)- łącznie o wartości ponad 
200 tys. złotych. Fundacja jako organizator koncertów 
zwiększyła swoją konkurencyjność dzięki zmianie 
jakościowej w zakresie sprawności i efektywności 
funkcjonowania zaplecza materialno-technicznego 
Fundacji. Zmniejszone zostały lub zniesione koszty 
wynajmu instrumentów i sprzętu oświetleniowego 
w prowadzonych przez Fundację Festiwalach 
i Koncertach. 
 

Obszarem dodatkowym (tzw. uzupełniającym) stanowi 
działalność edukacyjna prowadzone przez Fundację. 
W 2014 r. Fundacja zrealizowała projekty PO KL 
wspierając inicjatywy oddolne na terenach wiejskich, 
wiejskie szkoły oraz współpracując z wieloma partnerami 
realizującymi projektu współfinansowane ze środków 
unijnych. Na przełomie 2016/2017 r. Fundacja pozyskała 
środki z RPOWP 2014-2020 na realizację projektów 
edukacyjnych skierowanych do szkół podstawowych 
z terenów wiejskich woj. podlaskiego. Łączna wartość 
dofinansowania wyniosła blisko 300 tysięcy złotych. 
Warto także zaznaczyć, że o dofinansowanie 
w przedmiotowym konkursie ubiegało się kilkaset 
podmiotów, a projekty złożone przez Fundację znalazły się 
na czołowych miejscach listy rankingowej– co dodatkowo 
wpłynęło na promocję marki Fundacji na terenie 
woj. podlaskiego. 

Fundacja dla realizacji celów statutowych współpracuje 
także z uczelniami m.in. są to: Uniwersytet Muzyczny 
Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny 
w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – 
mający swoją siedzibę w Pałacu Branickich, gdzie 
Fundacja organizuje większość koncertów, a także 
Uniwersytet w Białymstoku. 

 

Fundacja posiada zasoby biurowe – wynajmuje lokal przy 
ul. Jagienki 4 w Białymstoku o powierzchni 40 m2, posiada 
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9 laptopów, router, biurka, krzesła biurowe, wyposażenie 
sali szkoleniowej (12 stołów oraz 15 krzeseł). 

Oprócz powyższego Fundacja dysponuje sprzętem 
do organizacji koncertów i wspierania działalności 
zespołów: klawesyn koncertowy wraz z pokrowcem 
o wartości 125000 zł, 6 głosowy Pozytyw „Kistorgel Opus 
28” (70000 zł), a także liry korbowe (4 sztuki) oraz lutnię, 
cymbały oraz inne średniowieczne instrumenty. Aktualnie 
Fundacja posiada sprzęt oświetleniowy: po 2 lampy led 
na dwóch statywach – wartości 20000 zł, zestaw 
oświetlenia na koncerty-bezprzewodowe reflektory ledowe 
12 sztuk, kontroler bezprzewodowy, dwie skrzynie 
transportowe na oświetlacze z funkcją ładowania 
o wartości 15000 zł. 13 podestów scenicznych (2×1) 
oraz 80 krzeseł. 

W związku ze wsparciem rozwoju Fundacji w ramach 3 
letniego projektu „PROO Anima – rozwój instytucjonalny 
oraz misyjny Fundacji Pro Anima” realizowanego 
z Priorytetu 1a PROO Fundacja zatrudnia 6 osób 
zaangażowanych łącznie na 2 i 2/3 etatu realizujących 2 
działania: Impresariat Podlaskich Twórców Kultury 
oraz Portal Promocji Kultury ProAnima.pl. Stanowią one 
zasoby kadrowe naszej Fundacji. 

Fundacją od początku działania zarządza Mariusz 
Perkowski – Menadżer posiadający kilkunastoletnie 
doświadczenie w zarządzaniu wieloma podmiotami, 
Prezes Zarządu Fundacji „Pro Anima”, z którą od 2010 
roku zajmuje się realizacją koncertów, festiwali 
oraz działań prospołecznych realizowanych w ramach 
programów m.in. POKL, ASOS, FIO, RPOWP, POWER. 
Współwłaściciel i Prezes ogólnopolskiej firmy szkoleniowej 
Open Education Group Sp. z o.o. Koordynator 
kilkudziesięciu projektów unijnych o wartości kilkunastu 
mln zł. Animator kultury, dyrygent i założyciel zespołów 
muzycznych, śpiewak, producent spektakli, wydarzeń 
i nagrań muzycznych. 

W ramach organizowanych przedsięwzięć Fundacja Pro 
Anima współpracuje z wieloma podmiotami wykonawczymi 
oraz organizacjami działającymi w sferze kultury są 
to min: Balet Dworski Cracovia Danza oraz Fundacja 
na Rzecz Rozpowszechniania i Promocji Tanców 
Historycznych i Kultury Dworskiej „Ardente Sole”,Zespół 
Muzyki i Tańca Dawnego „Capella Antiqua 
Bialostociensis”, Dom Kultury Śródmieście w Białymstoku 
oraz Fundacja Wokół Sztuki, Muzeum Podlaskie 
w Białymstoku, Białostocki Ośrodek Kultury, Domy Kultury. 
Ponadto Fundacja współpracuje z innymi podmiotami 
prawa handlowego, przedstawicielami biznesu z terenu 
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województwa podlaskiego tj. m.in. Open Education Group 
Sp. z o.o. – który pełni często funkcję mecenatu 
nad realizowanymi przez Wnioskodawcę wydarzeniami 
kulturalnymi, EC Euro Consulting Sp. z o.o. oraz wieloma 
NGO. Podstawowymi podmiotami sektora publicznego 
z którymi Wnioskodawca stale współpracuje lub 
współpracował jest m.in. m.Białystok, Urząd 
Marszałkowski Województwa Podlaskiego, MKiDN, 
NCK,Gmina Supraśl, Gmina Turośń Kościelna. 

Od początku działalności Fundacja powiększa swoje 
obroty i rozwija działania. W roku 2011 Fundacja 
pozyskała na realizację celów statutowych i w sposób 
prawidłowy rozliczyła kwotę 67000,00 zł (obroty 
wyniosły łącznie: 111340,90 zł),  natomiast w roku 2019 
Fundacja na działania statutowe pozyskała kwotę 1 782 
505,24 zł. 

W ramach działań prospołecznych aktywnie wspiera 
środowiska lokalne zaangażowane w kultywowanie 
i propagowanie tradycji staropolskich, kultury i dziedzictwa 
narodowego. 
 
Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych 
Rzeczypospolitej: 
 
Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej – 
Związek Stowarzyszeń (dalej: KIPR) została 
zarejestrowana 14 marca 2017 roku. Podmiot ten jest 
efektem współpracy koalicji organizacji pozarządowych 
dysponujących dużym doświadczeniem w realizacji zadań 
mających na celu wzmocnienie organizacji 
pozarządowych. Aktualnie KIPR liczy 139 organizacji 
pozarządowych, co czyni go jednym z największych 
zrzeszeń NGO w Polsce. KIPR swoją działalność kieruje 
do organizacji, które odwołują się do następujących 
wartości: Patriotyzm, Wspólnota, Suwerenność, Wolność, 
Rodzina. KIPR realizuje swoje cele m. in. poprzez:  
1. organizowanie konsultacji, spotkań, seminariów, 
konferencji, szkoleń i warsztatów;  
2. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych z punktu 
widzenia członków Konfederacji;  
3. rozwijanie współdziałania z innymi organizacjami 
pozarządowymi i organami administracji publicznej;  
4. wydawanie publikacji;  
5. współpracę i udział w europejskich i międzynarodowych 
porozumieniach organizacji pozarządowych i innych 
instytucjach, działających w obszarze celów statutowych 
Konfederacji;  
6. wspieranie działalności Członków Konfederacji w 
wymianie informacji, doświadczeń, zasobów, 
upowszechnianiu dobrych praktyk wypracowanych przez 
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członków Konfederacji oraz nawiązywaniu współpracy z 
partnerami zagranicznymi. 
 
Z wszystkich projektów KIPR na co dzień korzystają 
podlaskie organizacje pozarządowe, które ściśle 
współpracują ze Związkiem, aby jeszcze lepiej realizować 
swoje cele statutowe. 
 
Począwszy od 2019 roku, na kanwie analizy dotyczącej 
wydatkowania tzw. Funduszy Norweskich, raportu „Tu 
mieszkam, tu strzegę”, projektu „RODOwNGO”, czy 
prowadzonych ewaluacji programu FIO (opisane niżej) 
KIPR zainaugurował działalność think-tanku. Kierownikiem 
zespołu eksperckiego został dr Filip Ludwin - 
wykładowca akademicki, autor publikacji naukowych, 
ekspert i analityk w Instytucie im. Mikołaja Sienickiego oraz 
w Ośrodku Analiz Prawnych, Gospodarczych i 
Społecznych im. Hipolita Cegielskiego. Do tej pory zespół 
ekspercki KIPR przygotował analizy dotyczące między 
innymi projektu rozporządzenia Przewodniczącego 
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych 
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, 
regulaminów programów PROO oraz ROHiS, czy badanie 
ewaluacyjne priorytetu IV programu FIO w latach 
2018-2019. KIPR przygotował także poprawkę do projektu 
ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw. Ponadto, eksperci KIPR brali intensywny 
udział w konsultacjach na temat Rady Dialogu 
Obywatelskiego, przekazując uwagi zebrane przez siebie 
oraz organizacje członkowskie w formie raportu. KIPR 
analizował również tematykę wprowadzenia mechanizmu 
podziału 1% podatku na kilka organizacji pozarządowych, 
dobre praktyki dotyczące wspierania rodziny przez NGO 
za granicą, czy analizę dotyczącą problematyki 
funkcjonowania NGO wobec zwiększających się nakładów 
na pracę w Polsce. 
KIPR realizowała projekt „Tu mieszkam, tu strzegę – 
kompendium wiedzy i seminarium dla osób prowadzących 
działalność strażniczą samorządu terytorialnego” ze 
środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie 
Przeciwdziałania przyczynom przestępczości. 
Projekt polegał na organizacji seminarium eksperckiego 
dotyczącego prawnych aspektów ubiegania się o 
informację publiczną oraz przewidywał również 
opracowanie kompendium wiedzy z zakresu informacji 
publicznej. Wydarzenie, o którym mowa powyżej, zostało 
skierowane do organizacji pozarządowych w całej Polsce, 
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ze szczególnym uwzględnieniem tych, które prowadzą 
działalność strażniczą. Zarówno seminarium jak i 
stworzone kompendium wiedzy przysłużyły się do 
wzmocnienia kompetencji organizacji pozarządowych z 
zakresu ubiegania się o informację publiczną, co stanowi 
podstawowe narzędzie działania organizacji typu 
watchdog. 
KIPR była również współorganizatorem Forum Praw i 
Wolności, które odbyło się 9 czerwca 2018. Była debata 
nad strategicznymi problemami ustrojowymi i wyzwaniami 
związanymi z ochroną praw oraz praw obywatelskich. Do 
podstawowych zagadnień, poruszanych podczas debaty, 
należały pytania o to, jak powinny być ugruntowane 
gwarancje praw i wolności, aby były trwałe i realne? Czy 
zjawisko „inflacji praw człowieka” jest powodem do 
niepokoju? Które z praw i wolności gwarantowanych przez 
Konstytucję są chronione skutecznie, a które potrzebują 
silniejszych gwarancji ustawowych? Czy w Polsce mają 
szanse powstać dojrzałe organizacje strażnicze 
monitorujące ochronę praw obywatelskich? 
KIPR zareagowała na nieprawdziwe informacje zawarte w 
rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. sytuacji w zakresie 
praworządności i demokracji w Polsce przygotowując 
oświadczenie w tej sprawie, które zostało wysłane do 
władz Polskich oraz do przedstawicielstwa UE w Polsce. 
KIPR zajmował opiniował wiele aktów 
prawnych. Eksperci KIPR brali aktywny udział w pracach 
nad ustawą o Narodowym Instytucie Wolności. KIPR zajęła 
stanowisko miedzy innymi na temat ustawy o 
usługach turystycznych czy na temat rozporządzenia w 
sprawie sprawozdawczości fundacji. Przedstawiciele KIPR 
brali udział w Konferencji „Polska Wielki Projekt” 
czy konferencji „Społeczeństwo obywatelskie oparte na 
wartościach”, organizowanej z okazji 1 urodzin NIW-
CRSO. KIPR ma swoich przedstawicieli w Radzie 
Działalności Pożytku Publicznego i Komitecie Sterująco- 
Monitorującym FIO. Przedstawiciele KIPR zostali 
zaproszeni do 
uczestnictwa w Zespole do spraw spójności Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 (z perspektywą 
2030) z Agendą rozwojową 2030 i jej Celami 
Zrównoważonego Rozwoju przy Ministrze Rozwoju. 
W latach 2019-2020 roku KIPR realizował projekt 
"RODOwNGO" w ramach którego organizacja 
przygotowała Kodeks Dobrych Praktyk dla organizacji 
pozarządowych, będący instrumentem zapewniania i 
wykazywania zgodności z RODO, a także e-Poradnik dla 
organizacji pozarządowych. KIPR zorganizował szkolenia 
dotyczące tematyki RODO w kilku miastach oraz szkolenia 
online. W ramach projektu opublikowanych zostało 
dodatkowo kilka artykułów poruszających tematykę RODO. 
Projekt został sfinansowany z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. Podstawowym projektem zrealizowanym 
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przez KIPR z zakresu wspierania i wzmacniania 
instytucjonalnego organizacji pozarządowych był Kongres 
Inicjatyw Pozarządowych, który odbył się w Warszawie w 
dniu 12 listopada 2017 roku oraz 12 listopada 2021 roku. 
Oba kongresy zgromadził łącznie około 500 przedstawicieli 
organizacji pozarządowych z całej Polski. W ramach 
Kongresów poruszona została tematyka: teoretycznych 
podstaw działania NGO, współpracy organizacji 
pozarządowych z instytucjami państwowymi, finansowania 
inicjatyw przez organizacje pozarządowe a także, co 
szczególnie istotne pod kątem składanej oferty, 
relacji między organizacjami pozarządowymi a 
samorządem terytorialnym. Realizacja Kongresów stanowi 
cenne doświadczenie z zakresu organizowania konferencji 
i seminariów dla NGO. Warto zwrócić również uwagę na 
networkingowy aspekt wydarzenia, prowadzący do 
tworzenia i wzmacniania sieci organizacji pozarządowych. 
W ramach projektu odbyły się panele dyskusyjne na temat 
kultury działania trzeciego sektora w aspektach takich jak: 
rola organizacji pozarządowych w 
społeczeństwie, relacje NGO¬ - Państwo i NGO¬ - 
samorząd terytorialny, a także sposób finansowania 
sektora. Rezultatem Kongresów było sieciowanie 
organizacji co pozwoliło im na zawiązanie efektywnych 
partnerstw i wspólną realizację projektów. Począwszy od 
2020 roku KIPR organizował regionalne mini-kongresy dla 
lokalnych organizacji pozarządowych. Zorganizowanych 
zostało kilkanaście takowych wydarzeń, w różnych 
miastach Polski. Jeden z takich mini-kongresów odbył się 
w Białymstoku. Konferencja była skierowana dla działaczy 
trzeciego sektora w Białymstoku i nie tylko. Działacze 
mogli od praktyków dowiedzieć się się m.in. o ważnych z 
punktu widzenia NGO zmianach wprowadzonych wtedy w 
związku z KRS. Przedstawiono również sporo przydatnych 
porad związanych z prowadzeniem księgowości. Był także 
czas na networking, dyskusję i pytania do ekspertów. 
 
KIPR aktywnie włączało się w dyskusję nad problemami 
ważnymi dla organizacji pozarządowych. Eksperci KIPR 
dokonali analizy wydatkowania tzw funduszy 
norweskich. Wnioski z ekspertyzy zostały przedstawione 
na forum publicznym. Zostały również zaprezentowane w 
Ambasadzie Królestwa Norwegii. Ekspertyza KIPR 
była brana pod uwagę przy reformowaniu sposobu 
wydatkowania tych funduszy w nowej edycji. W 2021 roku 
KIPR przygotował dodatkową analizę dotyczącą sposobu 
wydatkowania Funduszy Norweskich. W tym samym roku 
powstał także raport dotyczący problematyki obligacji 
społecznych. Począwszy od sierpnia 2020 roku KIPR 
prowadzi portal internetowy Aktywiusz.pl Na chwilę 
złożenia wniosku na portalu znajduje się ponad 200 
artykułów dotyczących 



16 
 

tematyki NGO, w tym poruszających kwestie działalności 
organizacji pozarządowych, ich finansowania, wydarzeń, a 
ponadto felietony i wywiady, czy poradniki 
dotyczące specyfiki funkcjonowania NGO.  
W swoich działaniach KIPR skupia się także na wspieraniu 
organizacji członkowskich, czyniąc to poprzez regularną 
wysyłkę newslettera informującego o aktualnych 
konkursach grantowych, aktualnych szkoleniach, czy 
poradach dotyczących praktycznej strony prowadzenia 
działalności w NGO. 
Przedstawiciele KIPR biorą aktywny udział w 
obserwowaniu funkcjonowania organizacji pozarządowych 
w zagranicą. W marcu 2020 roku sekretarz generalny 
KIPR Karol Handzel gościł na Visegrad Civil Society w 
Hadze, gdzie przez kilka dni przypatrywał się 
funkcjonowaniu holenderskich i międzynarodowych 
organizacji, a także specyfice funkcjonowania NGO w 
krajach Grupy Wyszechradzkiej. 
 
Orientacyjny udział KIPR w obszarze, w którym składany 

jest formularz pod względem:  

- finansowym: 100% 

- merytorycznym: 100% 

- osobowym: 100% 

 
 

REPREZENTATYWNOŚĆ PODMIOTU DLA DANEGO OBSZARU 

Realizowane sfery działalności 

pożytku publicznego 

 

Proszę wymienić realizowane przez 
organizację w okresie ostatnich 3 lat 
oraz w czasie rzeczywistym oraz 
podając je w kolejności od 
najważniejszych (należy posłużyć 
się obszarami z art. 4 z ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie) podając nie więcej 
niż 10 stref pożytku.  

 

*pole obowiązkowe do wypełnienia 

1. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1–32a 

2. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych; 

3. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 
4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

6. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka 
oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji 

7. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego; 

9. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania; 

10. działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z 
dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej 

 

Proszę wykazać, że organizacja jest 

podmiotem reprezentatywnym dla 

 
1.  

1. Fragment preambuły „Społeczeństwo obywatelskie – 
jedyne prawomocne narzędzie wpływu na władzę i 
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podmiotów działających w 

obszarze, w którym kandyduje 

organizacja 

 

Proszę: 

1. zaprezentować zapisy w 
statucie; 

2. opisać najważniejszą 
działalność (kluczowe dla 
odbiorcy w tym obszarze); 

3. w czyim imieniu wypowiada 
się organizacja kandydująca i 
dlaczego (kogo 
reprezentować będziemy w 
KM)? 

4. udział w ciałach dialogu 
społecznego (w jakich 
ciałach, na czym polega 
udział) 
 
 

 *pole obowiązkowe do wypełnienia 

równoważenia jej siły, wspólne dobro Polaków, 
obywatelska Res Publica, Rzecz Pospolita. Tylko silne, 
dobrze zorganizowane społeczeństwo obywatelskie 
ma szansę wspierać a jednocześnie kontrolować 
władzę publiczną w ramach realizacji celów z różnych 
sfer i na różnych poziomach. Nie mamy wątpliwości, 
że potrzeby natury ekonomicznej, edukacyjnej, 
patriotycznej będą zaspokajane wyłącznie przy 
szerokim, aktywnym i świadomym obywatelskim 
zaangażowaniu naszych rodaków. 

2. § 6 – Celem statutu jest: 
i. wspieranie działalności polskich organizacji 

pozarządowych zaangażowanych w: 
ii. działalność na rzecz ochrony praw i swobód 

obywatelskich oraz propagowanie postaw 
obywatelskiej aktywności i 
odpowiedzialności; 

iii. upowszechnianie zasad dobrego rządzenia, 
przejrzystości w życiu publicznym, społecznej 
kontroli nad instytucjami zaufania 
publicznego, dostępu obywateli do informacji, 
pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości; 

iv. działalność na rzecz rozwoju wspólnot i 
społeczności lokalnych, w tym lokalnej 
aktywności obywatelskiej oraz lokalnych 
inicjatyw społecznych i kulturalnych; 

v. wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji, oświaty i wychowania, w 
szczególności w zakresie edukacji 
obywatelskiej, historycznej i artystycznej; 

vi. współpracę z Polonią i Polakami za granicą; 
vii. wspieranie kultury i sztuki oraz opieka nad 

zabytkami i ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego; 

viii. propagowanie wiedzy na temat historii i 
kultury polskiej; 

ix. podtrzymywanie i upowszechnianie wartości 
chrześcijańskich i solidaryzmu społecznego; 

x. wspieranie działalności prowadzonej na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka i 
rodzica. 

xi. reprezentacja członków Konfederacji wobec 
sektora publicznego i innych środowisk w 
zakresie przez nich powierzonym; 

xii. wspieranie działalności statutowej organizacji 
członkowskich; 

xiii. podnoszenie profesjonalnych umiejętności 
liderów organizacji członkowskich; 

xiv. działanie na rzecz merytorycznej, partnerskiej 
współpracy organizacji pozarządowych z 
administracją publiczną; 

xv. działanie na rzecz rozwoju instytucjonalnego 
organizacji pozarządowych; 
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xvi. prowadzenie prac na rzecz regulacji prawnych 
dotyczących przedmiotu działalności 
organizacji członkowskich, a także 
opiniowanie i monitorowanie przestrzegania 
istniejących aktów prawnych; 

xvii. wspieranie wymiany informacji i doświadczeń 
oraz współpracy pomiędzy polskimi 
organizacjami pozarządowymi 
zaangażowanymi w działania wymienione w  
ust. 1; 

xviii. sprzyjanie nawiązywaniu współpracy 
pomiędzy polskimi organizacjami 
pozarządowymi a ich potencjalnymi 
partnerami w kraju oraz za granicą; 

xix. działalność wspomagająca technicznie, 
szkoleniowo i informacyjnie polskie 
organizacje pozarządowe zaangażowane w 
działania wymienione w ust. 1; 

xx. działalność upowszechniająca naukę – 
realizacja zadań wspierających rozwój polskiej 
nauki przez upowszechnianie, promocję i 
popularyzację wyników działalności 
badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i 
wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, 
a także zadań związanych z utrzymaniem 
zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej 
dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia 
badań naukowych lub prac rozwojowych; 

xxi. działalność naukowa oraz działalność 
wydawnicza służąca realizacji celów 
wymienionych w punktach 1-11 niniejszego 
paragrafu. 

3. § 7 – Konfederacja realizuje swoje cele m. in. Poprzez:  
i. organizowanie konsultacji, spotkań, 

seminariów, konferencji, szkoleń i 
warsztatów;  

ii. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych 
z punktu widzenia członków Konfederacji; 

iii. rozwijanie współdziałania z innymi 
organizacjami pozarządowymi i organami 
administracji publicznej; (…) 

v. współpracę i udział w europejskich i 
międzynarodowych porozumieniach 
organizacji pozarządowych i innych 
instytucjach, działających w obszarze celów 
statutowych Konfederacji; 
 

2. Najważniejsza działalność: udział KIPR jako organizacji 
parasolowej przedstawiającej głos społeczeństwa 
obywatelskiego w sprawach dotyczących tematyki NGO, 
zwłaszcza w relacjach pomiędzy pierwszym a trzecim 
sektorem. Drugą najważniejszą działalnością jest wspieranie 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez dostarczanie 
narzędzi (wiedza, materiały rzeczowe, informacje) służących 
zaspokajaniu potrzeb NGO w Polsce. 
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3. W imieniu sektora organizacji pozarządowych. KIPR zrzesza 
organizacje o zróżnicowanym profilu działania, w tym 
organizacje z małych miejscowości, ze średnich i z dużych 
miast, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, 
Fundacje, Stowarzyszenia, Federacje, organizacje branżowe 
ponadto dociera do grup nieformalnych, organizacje 
zróżnicowane wiekowo (młodzieżowe, i skupiające seniorów), 
organizacje działające we wszystkich obszarach z art. 4 z 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

4. KIPR uczestniczy w następujących ciałach doradczych: 
1. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (zastępca 

członka) 
2. Rada NIW-CRSO (w latach 2017-2021) 
3. Komitet Sterująco-Monitorujący Programu NOWE FIO  
4. Rada Działalności Pożytku Publicznego (2 członków) 
5. Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem (2019-2020) 
6. Komisja ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej 

S.A. 
7. Komitet Sterująco-Monitorujący Programu Polski 

Inkubator Rzemiosła (2021-2022) 
8. Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i 

Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO FEDERACJI, SIECI, POROZUMIEŃ ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

Proszę wymienić WSZYSTKIE 

podmioty prawne, w których 

organizacja jest zrzeszona na 

prawach członka (federacje, 

konfederacje, związki, 

stowarzyszenia osób prawnych) 

 

*jeśli organizacja kandydująca nie 

jest członkiem żadnego podmiotu 

wpisać „nie dotyczy 

Nie dotyczy 

Proszę dokładnie opisać: 

- Sieci organizacji, porozumienia, z 

którymi organizacja kandydująca 

aktualnie współpracuje, i/albo 

- Sieci organizacji, porozumienia, z 

którymi organizacja kandydująca 

ma doświadczenie we współpracy w 

przeszłości 

*pole obowiązkowe do wypełnienia 

 

Organizacja prowadzi własną sieć NGO, zrzeszającą 139 

podmiotów. Sieć funkcjonuje od 2017 roku i aktualnie 

zrzesza podmioty ze wszystkich województw w Polsce.  

 

Dodatkowo organizacja współpracowała z innymi sieciami, 

m.in. z Federacją Patriotyczną (zakres: organizacja 

regionalnej konferencji dla NGO we Wrocławiu w 2021 

roku), Pomorskim Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych (zakres: organizacja regionalnej 

konferencji dla NGO w Gdańsku w 2020 roku), a także z 

Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych 

(współorganizacja spotkań online dla organizacji 



20 
 

pozarządowych ze wszystkich województw w Polsce w 

2021 roku, do zadań organizacji należało prowadzenie 

szkoleń z ochrony danych osobowych) 

 

UDZIAŁ W PROGRAMOWANIU, KONSULTACJACH I PRACACH KOMITETÓW 

MONITORUJĄCYCH 

Proszę opisać udział w 

programowaniu programów na lata 

2021-2027, do którego komitetu 

monitorującego kandydują (udział w 

programowaniu, pracach grupy 

roboczej, wysłuchanych 

publicznych, udział w konsultacjach 

społecznych,) 

Należy dokładnie opisać udział 

organizacji lub jej formalnych 

reprezentantów (odpowiadając na 

każde pytanie): 

 

Czy był to udział aktywny czy 

bierny? 

Jeśli brano udział w spotkaniach 

proszę podać miejsce i datę 

spotkania (dotyczy etapu 1 i 2)? 

Na czym polegał udział w 

poszczególnych etapach? 

Czy był to udział formalny? 

Czy zostały zgłoszone uwagi do 

programu? 

 

 

*jeśli organizacja kandydująca nie 

brała udziału w programowaniu, 

wpisać „nie dotyczy” 

 

Etap programowania (praca grupy roboczej): 
 
Nie dotyczy 

Etap konsultacji: 
 
Nie dotyczy 

Wysłuchania publiczne lub konferencje lub organizowanie 
spotkań wewnątrzbranżowych: 
 
Nie dotyczy 

Czy reprezentantka/reprezentant 

organizacji brała/brał udział w 

pracach Komitetu Monitorującego 

perspektywy 2009-2013 oraz 2014-

2020 

 

TAK/NIE* 

*niepotrzebne skreślić 

 

Jeśli TAK: 
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Nazwa Komitetu monitorującego oraz w jakiej 

perspektywie: 

 

Nie dotyczy 

 

Funkcja w komitecie monitorującym: 

 

Nie dotyczy 

 

 

 
 
4. Informacja o najważniejszych, zdaniem Kandydata na członka KM, zagadnieniach 

związanych z udziałem w pracach KM. 
 

 
Do najważniejszych zagadnień związanych z udziałem w pracach KIPR w KM należeć będzie 
Dokonywanie przeglądu wdrażania programu, zarówno w kontekście realizacji celów 
pośrednich, jak celów i rezultatów końcowych, w tym analizowanie wszelkich kwestii mających 
wpływ na wykonanie programu. Ponadto KIPR planuje formułować i prezentować uwagi 
dotyczące wdrażania, realizacji i ewaluacji Programu, a także konsultowanie i analizowanie 
proponowanych zmian w Programie. 
 
 
 
 
 
 

 
5. Proszę podać jakie działania podejmie organizacja aby realizować zasadę partnerstwa 

względem zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego? Proszę opisać sposoby 
kontaktu z organizacjami pozarządowymi podczas pełnienia kadencji w KM. 
 

 
 
Sposoby kontaktu:  

- Kontakt za pośrednictwem baz organizacji pozarządowych (członkowska, sympatycka, 
bazy tematyczne, łącznie ok 27 tysięcy aktywnych adresów email) 

- Publikacje bezpośrednie na portalu aktywiusz.pl, dodatkowo przekazywanie informacji do 
portalu ngo.pl  

- Publikacja ogłoszeń na grupach dla NGO, w tym na prowadzonej przez organizację 
grupę Wsparcie dla NGO na portalu Facebook 

- Publikacje w mediach społecznościowych w serwisach Facebook i Twitter 
- Kontakt telefoniczny z wybranymi organizacjami których szczególnie dotyczą dane 

zagadnienia poruszane w pracach KM 
 
 
 
 
 

6. OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  
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1) Oświadczenie kandydata na reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego w komitecie monitorującym 
 
Oświadczam/oświadczamy, że organizacja Związek Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw 
Pozarządowych Rzeczypospolitej, KRS: 0000668126 (nazwa organizacji; KRS) spełnia 
wymagania, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Załącznika nr 1 do uchwały nr 83 Rady 
Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. W sprawie ordynacji 
wyborczej, określającej zasady wyboru. 
 

2) Oświadczenie kandydata dotyczące reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa 

obywatelskiego w komitecie monitorującym 

 
Oświadczam, że osoba/osoby, które zostaną wskazane jako przedstawiciele organizacji 
Związek Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, KRS: 
0000668126 (nazwa organizacji; KRS) będą spełniać wymagania, o których mowa w § 5 ust. 
2 Załącznika nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 
października 2022 r. w sprawie ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru. O każdej 
zmianie statusu przedstawiciela organizacji pozarządowej określonej § 5 ust. 2 zostanie 
poinformowany Przewodniczący właściwego KM oraz RDPP lub właściwa WRDPP. 
 

3) Oświadczenie odpowiedzialności karnej 
 
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 
z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego – „kto składając zeznania mające służyć za dowód 
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 
do lat 8” oświadczam, że jestem świadoma/y o odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 

 
7. Osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pozarządowej, związku lub porozumienia 

organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1057, z późn. zm.), zgłaszającego kandydata. 
 
 

Imię i nazwisko Funkcja 

Szymon Dziubicki Członek Zarządu 

Kamil Rybikowski Wiceprezes Zarządu 

Karol Handzel Sekretarz Zarządu 

Paweł Kwaśniak  Prezes Zarządu 

Jerzy Kwaśniewski Wiceprezes Zarządu 

Magdalena Cieśla-Szulc Członek Zarządu 

Patryk Szulak Członek Zarządu 

Grzegorz Knap Członek Zarządu 

 
8. Formularz zgodnie z § 13 ust. 6 Załącznika nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności 

Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji wyborczej, 

określającej zasady wyboru. MUSI BYĆ podpisany przez reprezentanta/ów organizacji 

za pomocą: 

• podpisu kwalifikowanego lub  

• profilu zaufanego lub  

• podpisu osobistego,  



23 
 

które przesyła się w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą  elektroniczną 

do właściwej komisji wyborczej na podany w ogłoszeniu o naborze adresie poczty 

elektronicznej. 

Klauzula informacyjna 

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) 

 

Informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez 

Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 

15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, https://bip.wrotapodlasia.pl/) 

w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Roberta Kursy, z którym możecie Pani/Pan 

kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wymóg prawny ciążący na Administratorze wynikający z art. 

6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem wyłonieniem organizacji pozarządowych do składu 

Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 20221-2027. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być inne organy administracji publicznej, jeśli będą do tego 

zobowiązane przepisami prawa. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty 

serwisujące systemy informatyczne, z których korzysta Administrator, operatorowi pocztowemu lub kurierowi. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z 

realizacją celu przetwarzania a następnie archiwizowane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej, 

tj. przez okres 5 lat. 

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym Administratora. Przysługuje 

Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych 

osobowych z prawem do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości 

udziału w naborze do składu komitetu monitorującego, o których mowa powyżej. 

 

 

 

https://bip.wrotapodlasia.pl/
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