
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

Nie dotyczy 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

organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony 
środowiska;

3. DANE ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ 

Nazwa organizacji pozarządowej Fundacja WWF Polska 

Forma prawna Fundacja

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

Krajowy Rejestr Sądowy

Nr rejestru właściwego dla 
organizacji pozarządowej (np. KRS) 0000160673

REGON 015481019

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH TAK/NIE*

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA TAK/NIE*

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TAK/NIE*
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Adres siedziby organizacji ul. Usypiskowa 11, 02-386 Warszawa

Województwo, w którym 
zarejestrowana jest organizacja

Mazowieckie

Adres do korespondencji ul. Usypiskowa 11, 02-386 Warszawa

Adres e-mail kontakt@wwf.pl 

Nr telefonu +48 22 660 44 33 

Osoba do kontaktu Piotr Nieznański (pnieznanski@wwf.pl)

Rok założenia organizacji (dzień, 
miesiąc, rok) 07.05.2003

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).

Fundacja WWF Polska od początku swojego istnienia 
aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach na rzecz 
ochrony przyrody na całym świecie.

Działania Fundacji WWF Polska na terenie woj. 
podlaskiego 

- Wsparcie dla budowania więzi pomiędzy 
ochroną przyrody Biebrzańskiego Parku 
Narodowego oraz Białowieskiego Parku 
Narodowego a lokalną ekonomią, w tym 
szkolenia dla lokalnych przewodników 
turystycznych, pomoc w rozwoju eko- i 
agroturystyki, w produkcji pamiątek 
inspirowanych przyrodą, promocji walorów 
przyrodniczych i kulturowych Parków i ich 
otoczenia

- Od 2000 WWF wspiera rozwój turystyki przyjaznej 
przyrodzie w regionie Puszczy Białowieskiej, w tym:

(a) Utworzenie ponad 250 km szlaków rowerowych 
(b) Dofinasowanie budowy i remonty infrastruktury 

turystycznej (kładka “Żebra żubra”, punkty 
widokowe w Białowieskim Parku Narodowym) w 
regionie Puszczy Białowieskiej

(c) Wydawnictwa promujące turystykę np. mapy 
(Puszcza Białowieska i okolice), informatory, folder, 
broszury   

(d) Wsparcie Lokalnej Grupy Działania w regionie 
Puszczy Białowieskiej 

(e)  Podnoszenie poziomu wiedzy wśród lokalnych 
społeczności poprzez organizacja i prowadzenie 
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edukacji nt. wartości przyrodniczych i kulturowych 
regionu Puszczy Białowieskiej 

(f) Prowadzenie programów edukacyjnych nt. Ochrony 
przyrody Puszczy Białowieskiej m.in. “Po co nam 
martwe drzewa?”

(g) Przygotowanie i promocja wydawnictw popularno-
naukowych nt. ochrony przyrody i zrównoważonego 
rozwoju np. “Drugie życie drzewa”   

- Udział przedstawiciela WWF w pracach Rady 
Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego;

- Udział przedstawicieli WWF w pracach 
Regionalnej Rady Ochrony Środowiska przy 
Dyrektorze RDOŚ Białystok;  

- Łagodzenie konfliktów pomiędzy człowiekiem 
a wilkami na terenie woj. podlaskiego (we 
współpracy z RDOŚ Białystok): dostarczanie 
rolnikom ogrodzeń elektrycznych 
zapobiegającym atakom wilków na wypasane 
zwierzęta domowe; 

- Inwentaryzacja stanowisk sóweczki na terenie
Puszczy Knyszyńskiej; 

- Zainicjowanie odtwarzania bartnictwa na 
terenie woj. podlaskiego.

Wybrane działania Fundacji WWF Polska o skali 
ogólnokrajowej, obejmujące również woj. 
podlaskie 

- Ocena stanu cieków w ramach Inicjatywy 
„Najcenniejsze rzeki i potoki w Polsce”, 
realizowanej przez WWF we współpracy z 
Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu: 
kameralna ocena stanu wszystkich cieków z 
zastosowaniem Hydromorfologicznego 
Indeksu Rzecznego połączona z terenową 
weryfikacją wybranych najcenniejszych 
odcinków; 

- Promowanie i wdrażanie dobrych praktyk 
prac utrzymaniowych: publikacja podręcznika
„Dobre praktyki utrzymania rzek” i jego 
dystrybucja do instytucji zarządzających 
rzekami oraz do RDOŚ; 

- Promowanie dobrych praktyk udrażniania 
rzek dla wędrówki ryb: publikacja podręcznika
„Przepławki dla ryb. Projektowanie, wymiary i 
monitoring” i jego dystrybucja do instytucji 
zarządzających rzekami; 
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- Wsparcie dla wdrażania Ramowej Dyrektywy 
Wodnej: 

o Wsparcie dla prac nad weryfikacją 
Silnie Zmienionych Części Wód: 
udostępnienie etapowych wyników 
kameralnej oceny stanu 
hydromorfologicznego cieków; 

o Wsparcie dla opracowania i wdrożenie 
Krajowego Programu Renaturyzacji Wód
Powierzchniowych, w tym publikacja 
raportu „Ocena stopnia uwzględnienia 
Krajowego Programu Renaturyzacji Wód
Powierzchniowych w projektach drugiej 
aktualizacji Planów Gospodarowania 
Wodami (II aPGW) wraz z 
rekomendacjami do II aPGW”; 

o Aktywny udział w konsultacjach 
społecznych Planów Gospodarowania 
Wodami w Dorzeczach.

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”

(1)  Zachodniopomorskie:  
1.  Współpraca  z  Zachodniopomorskim
Towarzystwem  Przyrodniczym  w  ramach  projektu
“Powrót  rysia  do  Polski  północno-zachodniej”.  W
ramach projektu  wypuszczono na  wolność  6  rysi,
urodziło  się  19  kociąt,  zakupiono  16  obroży
telemetrycznych,  10 foto-pułapek oraz  4  systemy
alarmowe do odłowów rysi.
2.  Działania Błękitnego Patrolu,  który w tym roku
odbył m.in. 517 interwencji do fok, w tym do 166
foczych  szczeniąt  oddzielonych  od  matek.  Przez
cały okres funkcjonował również numer alarmowy
Błękitnego Patrolu WWF. Wolontariusze prowadzili
piesze patrole plaży,  monitorując gatunki  ptaków:
sieweczkę obrożną,  rybitwę czubatą,  białoczelną i
rzeczną,  a  także  ostrygojada.  Wolontariusze
uczestniczyli w szkoleniu w Międzyzdrojach w celu
podniesienia kwalifikacji.

(2) Warmińsko-mazurskie: 
1.  Monitoring rysi  przy pomocy foto-pułapek oraz
zbiór prób do analiz genetycznych.

(3) Podkarpackie: 
1.  Prowadzenie  działań  na  rzecz  ochrony  dużych
drapieżników  (ryś,  wilk,  niedźwiedź)  np.
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Przekazanie  ok.  200  zestawów  pastuchów
elektrycznych do ochrony zwierzą gospodarskich i
pasiek; 
2.  Edukacja  nt.  ochrony  dużych  drapieżników  i
promocja    zrównoważonego  rozwoju  poprzez
organizowanie  imprez  np.  “Dzikie  Bieszczady”,
“Dzikie  Karpaty”   na  rzecz  ochrony  wilka  “Nasz
sąsiad wilk”
2.  Pilotażowy  program  odtworzenia  historycznych
tarlisk łososia w południowo-wschodniej Polsce

(4) Podlaskie: 
1. Działania w Białowieży oraz w Goniądzu  , m.in.
szkolenie  dla  służb  mundurowych  dotyczące
przestępczości  przeciwko  dzikiej  przyrodzie  oraz
konsultacje  społecznych  przebiegu  ścieżki
rowerowej pomiędzy Hajnówką a Białowieżą.
2.  Udział  w  konsultacjach  przy  przygotowaniu
zintegrowanego  planu  Zarządzania”  dla  Obiektu
Światowego  Dziedzictwa  Ludzkości  “Puszcza
Białowieska”
3.  Przekazywanie  rolnikom  zabezpieczeń  przed
wilkami tj. pastuchów elektrycznych we współpracy
z RDOŚ Białystok  oraz psów pasterskich hodowcom
owiec. 
3. Zakup działki w Dolinie Rospudy przy wsparciu
finansowym  marki  Air  Wick,  w  ramach  kampanii
edukacyjnej “Zachwyć się Och!” na temat obszarów
chronionych prywatnie.

(5) Mazowieckie:
1.  Wydarzenie  “BigJump”  organizowane  przy
współpracy  z  Klub Gaja,  Koalicja  Ratujmy Rzeki  i
Siostry  Rzeki  nad  warszawską  Wisłą,  mające  na
celu  popularyzację  ochrony  rzek  i  wód
śródlądowych.
2.  Bieżące  działania  Fundacji  oraz  wydarzenia  w
siedzibie  Fundacji  WWF  Polska  w  Warszawie.
Odbyły  się  między  innymi  szkolenia,  warsztaty  i
konferencje w ramach projektu Edukacja i projektu
Obszary Chronione i inne.

(6) Pomorskie
1. Działania Błękitnego Patrolu,  który w tym roku
odbył m.in. 517 interwencji do fok, w tym do 166
foczych  szczeniąt  oddzielonych  od  matek.  Przez
cały okres funkcjonował również numer alarmowy
Błękitnego Patrolu WWF. Wolontariusze prowadzili
piesze patrole plaży,  monitorując gatunki  ptaków:
sieweczkę obrożną,  rybitwę czubatą,  białoczelną i
rzeczną, a także ostrygojada.

(7) Dolnośląskie
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1.  Prowadziliśmy  monitoring  stanu  i  wpływu  na
przyrodę  sztucznych  bystrzy.  Ich  budowę
zaproponował WWF, aby skompensować przyrodzie
negatywne  skutki  regulacji  rzeki  Bóbr  pod
Wojanowem (okolice  Jeleniej  Góry)  i  jednocześnie
zapobiec  erozji  dna  rzeki  po regulacji.  Monitoring
efektywności  kompensacji  przyrodniczych
zastosowanych w regulacji rzeki.

(8) Kujawsko-pomorskie
1. Wsparcie dla restytucji jesiotra ostronosego a w
tym:  wsparcie  dla  zarybień  jesiotrem  i
monitorowania  przeżywalności  narybku  jesiotra
wypuszczanego do Wisły oraz badania przydatności
dolnej Wisły jako potencjalnego tarliska jesiotra.
2.  Udział  w  wypracowaniu  rozwiązań  problemów
starzejącego  się  stopnia  wodnego  na  Wiśle  we
Włocławku.

(9) Małopolskie
1.  Pilotażowy  program  odtworzenia  historycznych
tarlisk łososia w południowo-wschodniej Polsce
2. Udrożnienie rzeki Biała Tarnowska dla wędrówki
ryb i innych organizmów

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)

2019 – 31 352 552, 98
2020 – 45 648 599 : 18 = 2 536 033,28 x 12 = 
30 432 399,65
2021 - 30 788 843,44

Średni budżet za 3 lata – 30 857 932,02

Średnia liczba płatnych 
współpracowników w ciągu roku za 
ostatnie trzy lata (dotyczy łącznie 
umów zlecenie oraz umów o pracę 
w przeliczeniu na etaty)

2019 – UoP 70 / Z 191
2020 – UoP 118 / Z 193
2021 – UoP 115 / Z 141

Średnia liczba za 3 lata - 276

Średnia liczba wolontariuszy w 
ciągu roku za ostatnie trzy lata Średnia liczba za 3 lata - 243

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 

Fundacja WWF Polska od 2003 aktywnie bierze udział w 
programach finansowanych ze środków unijnych w 
zakresie ochrony środowiska. W szczególności:

o Life Eurolage Cornivores, European Commission 
09.2017 - 03.2022 kwota projektu 1 393 893 pln, 
Koordynator finansowy - Adrian Lutrzykowski 
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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”

o LiFE SWIPE,  European Commission 08.2020 – 
08.2023, kwota projektu 808 002 pln, Koordynator 
finansowy Anna Poliszkiewicz

o ECF UK Sekretariat FOM, European Climate 
Foundation, 11.2020-02.2022 kwota projektu 
193 815, koodynator  finansowy Monika 
Skulimowska

o Fish Forward 2, European Commision, 01.01.2018-
30.06.2021, kwota projektu 1 472 92, koordynator 
finansowy Anna Poliszkiewicz

o 100% RES European Climate Foundation, 01.2021 
– 12.2021 kwota projektu 578 313, koordynator 
finansowy - Monika Skulimowska

o Just Transition 2 EUKI (GIZ) 11.2019-12.2021, 
kwota projektu 403 111, koordynator finansowy 
Monika Skulimowska

o ECF European Climate Fundation, 01.03.2022 - 
28.02.2023 kwota projektu 43 070 EUR

WW.  koordynatorzy  mają  bogate  doświadczenie  w
rozliczaniu projektów finansowanych ze środków unijnych
w tym planowanie,  budżetowanie,  rozliczanie,  kontrola  i
audyt,  koordynowanie  prac  oraz  udział  w  zespołach
międzynarodowych  realizujących  projekty,  praca  w
zespołach eksperckich w ramach realizacji,  monitoringu i
zaawansowania  merytorycznego  i  finansowego  w
projektach. 
Dodatkowo  Monika  Skulimowska  oraz  Bartłomiej
Kubiaczyk  posiadają  doświadczenie  w  zakresie  oceny
projektów finansowanych ze środków UE

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 

Nie dotyczy 
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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 
OBSZARZE, w którym składany jest
formularz pod względem: 

Podlaskie: 
1. Działania w Białowieży oraz w Goniądzu  , m.in.
szkolenie  dla  służb  mundurowych  dotyczące
przestępczości  przeciwko  dzikiej  przyrodzie  oraz
konsultacje  społecznych  przebiegu  ścieżki
rowerowej pomiędzy Hajnówką a Białowieżą.
2.  Udział  w  konsultacjach  przy  przygotowaniu
zintegrowanego  planu  Zarządzania”  dla  Obiektu
Światowego  Dziedzictwa  Ludzkości  “Puszcza
Białowieska”
3.  Przekazywanie  rolnikom  zabezpieczeń  przed
wilkami tj. pastuchów elektrycznych we współpracy
z RDOŚ Białystok  oraz psów pasterskich hodowcom
owiec. 
3. Zakup działki w Dolinie Rospudy przy wsparciu
finansowym  marki  Air  Wick,  w  ramach  kampanii
edukacyjnej “Zachwyć się Och!” na temat obszarów
chronionych prywatnie.
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- finansowym;
- merytorycznym;
- osobowym.

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

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

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

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

Proszę:
 zaprezentować zapisy w 

statucie;
 opisać najważniejszą 

działalność (kluczowe dla
odbiorcy w tym 
obszarze);

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

 udział w ciałach dialogu 

1. Zapisy w statucie
II. CELE FUNDACJI

§ 5. Cele
Celem  Fundacji  jest  działanie  zmierzające  do  ochrony
środowiska  naturalnego  i  procesów ekologicznych,  zwłaszcza
fauny i flory, krajobrazu, wód, gleby, powietrza i innych bogactw
naturalnych,  ze  szczególnych  uwzględnieniem  utrzymania
podstawowych  procesów  ekologicznych  i  systemów
podtrzymywania  życia  oraz  zachowania  i  zapewnienia
nieprzerwanego  korzystania  z  gatunków  genetycznych  i
różnorodności ekosystemu.

§ 6. Działalność
2.  Fundacja realizuje swoje statutowe cele określone w §5 w
sposób  określony  przez  Fundatora  i  organy  Fundacji,  a  w
szczególności podejmuje starania, aby:
1. Zbierać  i  wpłacać  fundusze  na  ochronę  przyrody,  jak

również  nimi  zarządzać,  analizować  potrzeby  ochrony
środowiska  w  Polsce  oraz  badać  i  rozwijać  środki  dla
zaspokojenia tych potrzeb;

2. Rozwijać  świadomość  potrzeby  ochrony  przyrody  i
uczestniczyć  w  projektowaniu,  produkcji  i  udostępnianiu
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społecznego (w jakich 
ciałach, na czym polega 
udział)

 *pole obowiązkowe do wypełnienia

odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii,
wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać ruch
na rzecz ochrony przyrody w Polsce;

3. Finansować  działania  i  projekty  związane  z  ochroną
środowiska, w tym badania naukowe, wymianę naukowców,
specjalistów z zakresu ochrony przyrody, studentów i innych
osób  oraz  promować  i  uczestniczyć  w  konferencjach,
seminariach,  wykładach,  spotkaniach  wspomagających
ochronę przyrody;

4. Promować odpowiedzialne i zrównoważone polityki i praktyki
w  zakresie  inwestycji  finansowych  w  dziedzinie  inwestycji
bezpośrednich  i  zbiorowych,  pod  warunkiem,  że  taka
promocja nie będzie ograniczona do konkretnych produktów
lub  dostawców,  a  ponadto  pod  warunkiem,  że  takie
instrumenty  nie  będą  pociągały  za  sobą  nadmiernego
ryzyka;

5. (...) 
6. Rozwijać moralne i finansowe wsparcie dla ochrony przyrody

i współdziałać z innymi organizacjami na tym polu;
7. (...) 
8. Wspierać i ściśle współdziałać z innymi podmiotami (...), w

szczególności  poprzez  współfinansowanie  prowadzonych
przez  te  podmioty  akcji  i  projektów  w  zakresie  ochrony
środowiska naturalnego i procesów ekologicznych.

IV. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§ 10. Działalność statutowa
Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja będzie prowadzić
nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

1. Ekologii i ochrony środowiska;
2. Badań  naukowych  i  prac  rozwojowych  w  dziedzinach

nauk przyrodniczych i technicznych;
3. Doradztwa w dziedzinach nauk przyrodniczych i ochrony

środowiska;
4. Działalności edukacyjnej;
5. Działalności wydawniczej;
6. Działalności  związanej  z  organizacją  targów,  wystaw i

kongresów.

2. Najważniejsza działalność
Najważniejsze  działania  Fundacji  WWF  Polska  to  te
zmierzające  do  ochrony  środowiska  naturalnego  i
procesów ekologicznych, poprzez Rozwijanie świadomości
potrzeby  ochrony  przyrody,  działania  edukacyjne,
finansowanie  działań  oraz  promowanie  zrównoważonych
praktyk.

3. W  czyim  imieniu  wypowiada  się  organizacja  i
dlaczego?

W  KM  będziemy  reprezentować  organizacje  społeczne/
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pozarządowe,  stowarzyszenia  i  koalicje  działające  na
rzecz ochrony środowiska.  

4. Udział w ciałach dialogu społecznego
OFOP - członkowstwo,udział w walnych zebraniach, 
konsultacjach dotyczących NGOs, seminariach, 
głosowaniach.

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

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 

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

Koalicja Klimatyczna, Grupa Zagranica, Koalicja Kocham 
Puszczę, Koalicja Żywa Ziemia, Koalicja Rolnictwo dla 
Przyrody, Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju 
Palmowego, Koalicja Ratujmy Rzeki, Polska Izba 
Magazynowania Energii 

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 

Etap programowania (praca grupy roboczej):

POIiŚ  Grupa  robocza  ds.  przygotowania  programu
FEnIKS .  Wypracowywanie  propozycji  kryteriów
horyzontalnych,  propozycje  kryteriów  sektorowych,
aktualizacja  linii  demarkacyjnej  określającej  podział
interwencji  i  zasad  wdrażania  programów krajowych i
regionalnych w perspektywie finansowej na lata 2021-
2027 (udział  w pracach grupy roboczej  i  spotkaniach,
przedstawianie  uwag  i  komentarzy),.  Udział  formalny,
aktywny.   Ostatnie  posiedzenie  Grupy  roboczej  ds.
przygotowania programu FEnIKS odbyło się w  dniu 7
października br. 
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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 konsultacji:

WWF nie uczestniczył w konsultacjach

Wysłuchania publiczne lub konferencje lub organizowanie 
spotkań wewnątrz branżowych

WWF nie uczestniczył w wysłuchaniach.

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 POIiŚ 2014-2020
KM RPO Podlaskie 2014-20

Funkcja w komitecie monitorującym:
KMPOIiŚ: reprezentant Związku Stowarzyszeń Polska 
Zielona Sieć, (zastępca reprezentanta NGO, członka KM)
RPO Podlaskie 2014-2020; członek KM reprezentant NGO
…………………………………………………………..

4. Informacja  o najważniejszych,  zdaniem Kandydata  na członka KM,  zagadnieniach
związanych z udziałem w pracach KM.
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Konsultowanie i przedstawiania stanowisk i opinii środowisk które reprezentujemy. Zapewnienie, że
przyjmowane  i  ewentualne  zmiany  kryteriów  wyboru  projektów,  wpłyną  neutralnie  lub
pozytywnie na strategiczne, wskazane w programach krajowych i unijnych cele, związane z
ochroną  środowiska  i  klimatu.  Zapewnienie   pełnej  reprezentatywności  upoważnionych  do
korzystania z funduszy beneficjentów. Opiniowanie propozycji zmian w programach.  

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.

Regularna  wymiana  informacji  z  Ogólnopolską  Federacją  Organizacji  Pozarządowych,
koalicjami organizacji  pozarządowych (w tym Koalicja  Klimatyczna, Koalicja Ratujmy Rzeki,
Koalicja Żywa Ziemia) w zakresie  funkcjonowania RPO w poszczególnych  województwach.
Informowanie o kluczowych zmianach w RPO  poprzez listę mailingową organizacji, spotkania
robocze  organizacji  zaangażowanych  w  monitorowanie  funduszy.  Umieszczanie   istotnych
informacji na stronach społecznościowych i grupach roboczych NGO ds. Funduszy. 

6. OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ   

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

Oświadczam/oświadczamy,  że  organizacja  Fundacja  WWF  Polska,  KRS  000016067
(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
Fundacja  WWF  Polska,  KRS  0000160673  (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,
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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
Mirosław Proppé Prezes Zarządu
Katarzyna Rukowiecka 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, 
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.
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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.
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