
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 Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami

Forma prawna związek stowarzyszeń

Nazwa rejestru właściwego dla
organizacji pozarządowej (np. KRS
lub ARMIR lub inny rejestr)

KRS

Nr rejestru właściwego dla
organizacji pozarządowej (np. KRS) 0000668667

REGON 366855809

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH TAK/NIE*

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA TAK/NIE*

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TAK/NIE*
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Adres siedziby organizacji ul. Legionowa 28 lok. 601
15-281 Białystok

Województwo, w którym
zarejestrowana jest organizacja podlaskie

Adres do korespondencji ul. Legionowa 28 lok. 601
15-281 Białystok

Adres e-mail kontakt@podlaskisejmikon.pl

Nr telefonu 533535441

Osoba do kontaktu Emilia Nikiforuk

Rok założenia organizacji (dzień,
miesiąc, rok) 22.03.2017

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).

Nie dotyczy

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.)

Pole dotyczy ogólnopolskich
organizacji kandydujących do
programów regionalnych, w innym
wypadku wpisać „nie dotyczy”

Nie dotyczy

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

Średni budżet roczny organizacji w
PLN za trzy ostatnie lata 178924,61 zł
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sprawozdawcze (wartość = suma za
lata 2019 do 2021 podzielona na 3)
Średnia liczba płatnych
współpracowników w ciągu roku za
ostatnie trzy lata (dotyczy łącznie
umów zlecenie oraz umów o pracę
w przeliczeniu na etaty)

średnio 2 etaty, średnio 4 umowy zlecenia

Średnia liczba wolontariuszy w
ciągu roku za ostatnie trzy lata 7

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.

* W przypadku braku proszę wpisać
„nie dotyczy”

Dr Anna Drabarz (prezeska PSON) – doktor nauk
prawnych ze specjalizacją w prawie Unii Europejskiej i
prawie międzynarodowym – stopień doktora zdobyty na
podstawie wyróżnionej rozprawy doktorskiej pt. „Zasada
równości szans osób z niepełnosprawnościami w systemie
wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej”.
Od 2015 r. wykłada i prowadzi badania z zakresu prawa
antydyskryminacyjnego, aspektów społeczno-prawnych
niepełnosprawności, prawa Unii Europejskiej na Wydziale
Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w tym wykłady na
kierunku administracja Polityka spójności Unii Europejskiej
oraz Fundusze Unii Europejskiej, a także konwersatorium
zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych.
promotorka ponad 20 prac licencjackich programach
seminarium Fundusze europejskie.

- koordynatorka i realizatorka po stronie partnera
Podlaskiego Sejmiku Osób z
Niepełnosprawnościami w projekcie PB Dostępna
(nr umowy: POWR.03.05.00-00-A065/19)
współfinansowanym przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś
Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy
szkół wyższych (Wartość projektu: 3 999 905,39 zł,
w tym dofinansowanie w wysokości 3 879 845,39
zł);

- koordynatorka projektu pt. MELINC - Training
Teachers for Inclusion in Mongolia po stronie
partnera Uniwersytetu w Białymstoku przez Vrije
Universiteit Brussel (Belgia) w ramach Erasmus+
Capacity-Building in Higher Education
17443-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP
(wartość €657.000,00).

Magdalena Bobrowska - posiada wieloletnie
doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym
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europejskimi, ekspertka w zakresie instytucjonalnego
wspierania osób z niepełnosprawnościami, Dyrektor
Oddziału Fundacji Aktywizacja w Białymstoku, Członkini
Zarządu PSON.

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
, 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”

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.:

1. Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami
(Sejmik) działa od 2016 r. jako związek
stowarzyszeń, aktualnie zrzesza 20 podlaskich
NGO statutowo i aktywnie działających na rzecz z
niepełnosprawnościami (OzN). Przyjmuje rolę
organizacji (samo)rzeczniczej środowiska i partnera
dla podmiotów z różnych sektorów w obszarze
polityki na rzecz OzN. Od 2019 r. Sejmik jest
członkiem Polskiego Forum Osób z
Niepełnosprawnościami, parasolowej organizacji
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- 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
OBSZARZE, w którym składany jest
formularz pod względem:
- finansowym;
- merytorycznym;
- osobowym.

*dotyczy jedynie programów
regionalnych, w innym przypadku
wpisać „nie dotyczy”

krajowej, członka European Disability Forum - i ma
swojego przedstawiciela w jego zarządzie.

Sejmik prowadzi stale program tzw. empowermentu
Organizacji Pozarządowych i środowiska OzN w woj.
podlaskim, który przyjmuje różnorodne formy - działań
edukacyjnych, sieciujących, rzeczniczych i promocyjnych,
m.in.: Szkoła Skutecznego Wsparcia - 2 edycje szkoleń dla
NGO; Akademia Lobbystów przygotowująca teoretycznie i
praktycznie 8 liderów do działań lobbingowych na rzecz
pełnej realizacji praw OzN, spotkania strategiczne i
sieciujące aktywistów z woj. podlaskiego; od 2016 r.
Regionalne i Subregionalne Konwenty OzN - 4 coroczne
spotkania z udziałem ok. 150 osób ze środowiska OzN
oraz ich otoczenia w celu diagnozy bieżącej sytuacji,
podnoszenia świadomości w zakresie Konwencji ONZ o
prawach osób niepełnosprawnych, wymianie spostrzeżeń,
informacji i rekomendacji do dalszych działań.

Od 2020 r. Sejmik realizuje projekty w celu zwiększenie
dostępności uczelni dla studentów z
niepełnosprawnościami we wszystkich obszarach jej
działalności (konkurs Dostępna Uczelnia) z Politechniką
Białostocką i Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną
w Białymstoku .

W 2020 r. Sejmik przeprowadził pilotaż Programu rozwoju
młodych liderów z niepełnosprawnościami mający na celu
empowerment młodych OzN. W wyniku programu
powołano przy Zarządzie Sejmiku Radę Młodych jako ciało
koordynującej działania skierowane do młodych OzN. W jej
skład wchodzą 4 osoby poniżej 30. roku życia z różnymi
rodzajami niepełnosprawności.

2. Sejmik,  będąc związkiem stowarzyszeń, prowadzi
działalność  jako federacja organizacji
pozarządowych działających w województwie
podlaskim (100%) -  wszystkie działania kierowane
są do osób  pracujących na rzecz organizacji
pozarządowych jako pracownicy lub wolontariusze.

REPREZENTATYWNOŚĆ PODMIOTU DLA DANEGO OBSZARU

Realizowane sfery działalności
pożytku publicznego

realizuje działania w ramach następujących sfer
działalności pożytku publicznego:
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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) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;

1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;

5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;

22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego;

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;

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

Proszę wykazać, że organizacja jest
podmiotem reprezentatywnym dla
podmiotów działających w
obszarze, w którym kandyduje
organizacja

Proszę:
1. zaprezentować zapisy w

statucie;
2. opisać najważniejszą

działalność (kluczowe dla
odbiorcy w tym obszarze);

1. Statut ROZDZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Podlaski Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami,
zwany dalej Sejmikiem, jest związkiem organizacji,
działającym na podstawie przepisów ustawy „Prawo o
stowarzyszeniach” i posiadającym osobowość prawną,
działającym nie dla zysku.
2. Sejmik jest organizacją dobrowolną i otwartą dla
wszystkich organizacji statutowo zajmujących się
problematyką osób z niepełnosprawnościami działających
w województwie podlaskim.
3. Terenem działania Sejmiku jest obszar Rzeczpospolitej
Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Białystok.
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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

4. Sejmik jest organizacją autonomiczną, niezależną od
organów administracji państwowej, organów
samorządowych oraz organizacji politycznych.
5. Sejmik jest organizacją apolityczną i neutralną
światopoglądowo.
6. Udział w Sejmiku pozostawia członkom, pełną
autonomię działania i stowarzyszania się z innymi
krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami.
7. Sejmik na prawo być członkiem krajowych i
zagranicznych związków organizacji.
8. Podstawową zasadą Sejmiku jest równe traktowanie
wszystkich członków zgodnie z zawartymi w statucie
przepisami.

2. Działalność Sejmiku polega na sieciowaniu i
wspieraniu organizacji pozarządowych działających
w województwie podlaskim.  Zadania te realizowane
są  poprzez organizację  spotkań,  inicjowanie
wspólnych projektów, tworzenie dostępu do działań
podnoszących kompetencje organizacji,
utrzymywanie współpracy między organizacjami
pozarządowymi a administracją publiczną,
zwłaszcza z samorządem województwa.

3. Sejmik wypowiada się w  organizacji członkowskich,
a także reprezentuje interesy nie tylko organizacji
pozarządowych działających na rzecz osób z
niepełnosprawnościami,  ale szerzej -  zbiera opinie
i konsultuje w obszarze potrzeb i oczekiwań sektora
pozarządowego.

4. Przedstawiciele Sejmiku  biorą udział w pracach
Wojewódzkiej Rady ds Osób Niepełnosprawnych,
Miejskiej Rady ds Osób Niepełnosprawnych w
Mieście Białystok. Udział ich polega na
konsultowaniu aktów prawa miejscowego,
występowaniu z inicjatywą  działań w zakresie
polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami
oraz innych sfer życia publicznego  oraz doradzaniu
organom samorządów terytorialnych.

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)

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami
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*jeśli organizacja kandydująca nie
jest członkiem żadnego podmiotu
wpisać „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

Podstawowym rodzajem działalności Polskiego Forum
Osób z Niepełnosprawnościami (PFON) są działania na
rzecz osób z niepełnosprawnościami. PFON jest
organizacją non-profit o statusie organizacji pożytku
publicznego (OPP), zrzeszającą 17 organizacji
pozarządowych działających na rzecz osób z
niepełnosprawnościami w Polsce.
PFON wypowiada się w imieniu osób z
niepełnosprawnościami oraz działających na ich rzecz
organizacji pozarządowych zrzeszonych w Forum. PFON
reprezentuje także osoby z niepełnosprawnościami i ich
rodziny, gdy rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia
samoreprezentację. PFON posiada doświadczenie w
opracowywaniu i opiniowaniu projektów ustaw i aktów
wykonawczych, projektów zmian systemowych i rozwiązań
legislacyjnych. Zajmował stanowiska m.in. w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, projektu Strategii na
rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-30, projektu
Strategii Rozwoju Usług Społecznych na lata 2021-2035.
Przewodniczący PFON jest członkiem Krajowej Rady
Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych.

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):

Etap programowania (praca grupy roboczej):
nie dotyczy

Etap konsultacji:
- konsultowanie programu Fundusze Europejskie dla

Podlaskiego 2021-2027,  udział w spotkaniu
konsultacyjnym
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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”

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:
Nazwa Komitetu monitorującego oraz w jakiej
perspektywie:

KM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego 2014-2020

Funkcja w komitecie monitorującym:

członek

4. Informacja o najważniejszych, zdaniem Kandydata na członka KM, zagadnieniach
związanych z udziałem w pracach KM.

● Równoprawne włączanie organizacji pozarządowych w proces wdrażania funduszy
europejskich w województwie podlaskim,  z uwzględnieniem zasady partnerstwa

● Zapewnienie  organizacjom pozarządowym efektywnego dostępu  do interwencji
finansowanych z programu FEdP,  zwłaszcza mających na celu  wzmacnianie ich
potencjał  i współpracy z podmiotami publicznymi oraz biznesem

● Zgodność realizacji FEdP z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych oraz Kartą
Praw Podstawowych Unii Europejskiej
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● Mieszkalnictwo społeczne/socjalne, w szczególności mieszkalnictwo wspomagane
● Dostępność wszystkich inwestycji i działań dla osób ze szczególnymi potrzebami
● Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami
● Inkluzywność procesów realizacji poszczególnych działań w ramach FEdP w stosunku

do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z
niepełnosprawnościami

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.

PSON zrzesza obecnie 20 organizacji pozarządowych, działających na poziomie regionalnym.
Są to organizacje  aktywnie działające i o dużym potencjale rozwojowym.
PSON jest w stałym kontakcie ze swoimi członkami, co umożliwia bieżącą komunikację, w tym
przekazywanie informacji z KM oraz konsultowanie konkretnych rozwiązań. Powołana zostanie
przez PSON Grupa Robocza, mająca na celu monitorowanie działań KM z zakresu sytuacji
partycypacji  podmiotów społeczeństwa obywatelskiego,  w tym organizacji pozarządowych,
przy wdrażaniu  programu FEdP. Reprezentant PSON w KM będzie miał możliwość
prezentowania opinii i stanowisk wypracowanych w ramach Grupy.

6. OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ

1) Oświadczenie kandydata na reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa
obywatelskiego w komitecie monitorującym

Oświadczam/oświadczamy, że organizacja Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami
KRS 0000668667 (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
Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami, KRS 0000668667 (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
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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
Anna Drabarz Prezeska Zarządu
Magdalena Bobrowska Członkini 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,

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.
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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.
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