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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 

umieszonymi 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 

-  organizacja pozarządowa działająca na rzecz 
niedyskryminacji   

 
3. DANE ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  

 

Nazwa organizacji pozarządowej 
 

Fundacja Aktywizacja 

Forma prawna Fundacja 

Nazwa rejestru właściwego dla 

organizacji pozarządowej (np. KRS 

lub ARMIR lub inny rejestr) 

KRS 

Nr rejestru właściwego dla 

organizacji pozarządowej (np. KRS) 
0000049694 

REGON 006229672 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH TAK/NIE* 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA TAK/NIE* 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TAK/NIE* 
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Adres siedziby organizacji 
ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a 

02-004 Warszawa 

Województwo, w którym 

zarejestrowana jest organizacja 
mazowieckie 

Adres do korespondencji 
ul. Legionowa 28/601 

15-281 Białystok  

Adres e-mail  bialystok@aktywizacja.org.pl 

Nr telefonu  508 501 273  

Osoba do kontaktu Magdalena Bobrowska  

Rok założenia organizacji (dzień, 

miesiąc, rok) 
12.06.1990 

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 prowadzi Oddział w Białymstoku, który od 2009 

r. w sposób ciągły realizuje działania na terenie 

województwa podlaskiego skierowane do osób z 

niepełnosprawnościami oraz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Posiada biuro znajdujące się 

przy ul. Legionowej 28 ok. 601 w Białymstoku.  

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” 

W każdym z Oddziałów prowadzone są działania 

statutowe. Pod Oddziały podlegają Filie, w których 

realizowane są działania rekrutacyjne i doradcze.  

 

1) woj. mazowieckie 

- Adres oficjalny oraz Oddział Fundacji 

ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a 

           02-004 Warszawa 

- Biuro Zarządu:  

ul. Narbutta 49/5102-529 Warszawa 

2) województwo podlaskie: 

Oddział w Białymstoku 

ul. Legionowa 28 lok. 601 

15-281 Białystok 

3) woj. kujawsko-pomorskie 
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Oddział w Bydgoszczy 

ul. Jagiellońska 103  

85-027 Bydgoszcz 

4) woj. łódzkie 

Oddział w Łodzi 

ul. Mickiewicza 15a 

90-443 Łódź 

5) woj. opolskie 

Oddział w Opolu 

ul. Reymonta 14/79  

45-066 Opole 

6) woj. wielkopolskie 

Oddział w Poznaniu 

ul. Poznańska 62 lok. 101 

60-853 Poznań 

7) woj. podkarpackie 

Oddział w Rzeszowie 

Al. Rejtana 10 

35-310 Rzeszów 

8) woj. pomorskie 

Filia w Gdańsku 

ul. Heweliusza 11 lok. 4   

80-890 Gdańsk 

9) woj. śląskie 

Filia w Katowicach 

ul. Opolska 17/B4 lok. 206-207 

40-084 Katowice 

10)  woj. małopolskie 

Filia w Krakowie 

ul. Bociana 22A lok. L12 

31-213 Kraków 

11) woj. lubelskie 

Filia w Lublinie 

ul. Lubartowska 74a/36  

20-094 Lublin 

12) woj. zachodniopomorskie 

Filia w Szczecinie 

ul. Teofila Firlika 20 pokój 501, 

71-637 Szczecin 

13)  woj. dolnośląskie 

Filia we Wrocławiu 

ul. Grabiszyńska 163 lok. 315 

53-439 Wrocław 

 

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

ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ 
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Średni budżet roczny organizacji w 

PLN za trzy ostatnie lata 

sprawozdawcze (wartość = suma za 

lata 2019 do 2021 podzielona na 3) 

Średnio 14 295 856,88 zł 

Średnia liczba płatnych 

współpracowników w ciągu roku za 

ostatnie trzy lata (dotyczy łącznie 

umów zlecenie oraz umów o pracę 

w przeliczeniu na etaty) 

Średnio 154 

Średnia liczba wolontariuszy w 

ciągu roku za ostatnie trzy lata 
Średnio 227 

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” 

• Przemysław Żydok 

 

1. Komitet Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 

(członek), 

2. Podkomitet ds. Rozwoju Partnerstwa (Członek),  

3. Komitet Monitorujący Program Operacyjny wiedza 

Edukacja Rozwój (stały obserwator),  

4. Grupa robocza ds. Efektywności POWER (członek), 

5. Grupa robocza ds. programowania interwencji w 

ramach celu polityki 4. Europa o silniejszym 

wymiarze społecznym (członek) 

6. Ekspert ds. procesów aktywizacji zawodowej – 

POWR.01.05.01-00-0032/, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój, Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich, Rozwój potencjału zawodowego osób z 

niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej 

7. Koordynator projektu - POPC.03.01.00-00-0013/16-

028-11; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 

Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych, projekt: e-Mocni: cyfrowe umiejętności, 

realne korzyści 

8. Ekspert ds. procesów aktywizacji zawodowej – 

POWR.01.05.01-00-0032/, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój, Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich, Rozwój potencjału zawodowego osób z 

niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, Work-For-All (W4A) 

 

• Sylwia Daniłowska: 

 

1) Komitet Sterujący - reprezentuje III sektor, wybrana 

przez Krajową Radę Konsultacyjną w projekcie 
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“Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty 

wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” - 

POWR. 02.06.00-00-0065/19 

2) Grupa robocza ds. Efektywności POWER 

(członkini), 

3)  Kierowniczka projektu - projekt nr POKL.01.03.06.-

00-074/13 „Wsparcie środowiska osób 

niepełnosprawnych z terenów wiejskich  

i małomiasteczkowych” 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, 

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna,  

Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i 

aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON 

– projekty systemowe  

4) Ekspertka oceniająca projekty systemowe w 

Działaniu 1.3 PO KL - Centrum Rozwoju Zasobów 

Ludzkich  

5) Specjalistka ds. Projektów innowacyjnych – 

organizacja naborów, udział w ocenie i w 

odwołaniach od oceny projektów PO KL – Centrum 

Rozwoju Zasobów Ludzkich  

6) Specjalistka ds. Projektów - monitorowanie, 

rozliczanie projektów PO KL i PO IG – Polsko-

Japońska Akademia Technik Komputerowych 

7) Ekspertka ds. szkolenia osób z 

niepełnosprawnościami - POPC.03.01.00-00-

0013/16-028-11; Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa, Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, 

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych, projekt: e-Mocni: cyfrowe 

umiejętności, realne korzyści 

8) Ekspertka ds. badań - POWR.01.05.01-00-0032/, 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 

Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Rozwój 

potencjału zawodowego osób z 

niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, Work-For-All (W4A) 

9) Ekspertka i badaczka w przeprowadzonym dla 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 

Badaniu ewaluacyjnym dotyczącym stosowania 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,  

w ramach polityki spójności 2014-2020 

10) Kierowniczka badania, ekspertka ds. badań po 

stronie Fundacji Aktywizacji - Wykonawcy badania 
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ewaluacyjnego projektu „Wypracowanie i pilotażowe 

wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji 

umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy" 

POWR.02.06.00-00.0057/17 

11) Dyrektorka Pionu Usług w Fundacji Aktywizacja 

odpowiadająca za wszystkie projekty 

współfinansowane ze środków UE realizowane  

w organizacji (POWER, RPO, POPC) 

12) prace eksperckie przy wypracowywaniu 

rekomendacji systemowych dot. osób młodych w 

projektach POWR 2.4 Modernizacja publicznych  

i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze 

dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy: 

a. Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku 

pracy w województwie kujawsko – pomorskim 

POWR.02.04.OO-IP.03.-00-003/16 

b. Partnerstwo na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na 

warmińsko-mazurskim rynku pracy POWR.02.04.00-00-

0035/16 

c. Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja! 

POWR.02.04.00-0008/15 

 

 

• Agata Gawska 

 

1) Komitet Umowy Partnerstwa (Członkini) 

2) Podkomitet ds. Efektywności Funduszy Unii 

Europejskiej (Członkini), 

3) Kierowniczka projektu(ze strony Fundacji 

Aktywizacja) - projekt nr POKL.01.03.06.-00-074/13 

„Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych  

z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, 

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna,  

Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji  

i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON 

– projekty systemowe  

4) Ekspertka i badaczka w przeprowadzonym dla 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 

Badaniu ewaluacyjnym dotyczącym stosowania 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,  

w ramach polityki spójności 2014-2020 

5) Ekspertka ds. badań po stronie Fundacji Aktywizacji 

- Wykonawcy badania ewaluacyjnego projektu 

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu 
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kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie 

lub powrót do pracy" POWR.02.06.00-00.0057/17 

 

• Mateusz Kotnowski 

 

1) Ekspert merytoryczny ds. wsparcia w regionach -  

- POPC.03.01.00-00-0013/16-028-11; Program 

Operacyjny Polska Cyfrowa, Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa, Działania szkoleniowe na rzecz 

rozwoju kompetencji cyfrowych, projekt: e-Mocni: 

cyfrowe umiejętności, realne korzyści 

2) Ekspert ds. rynku pracy - POWR.01.05.01-00-0032/, 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 

Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Rozwój 

potencjału zawodowego osób z 

niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, Work-For-All (W4A) 

 

• Magdalena Bobrowska  

 

1) Ekspertka merytoryczna ds. wsparcia w 

regionach -  

- POPC.03.01.00-00-0013/16-028-11; Program 

Operacyjny Polska Cyfrowa, Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa, Działania szkoleniowe na rzecz 

rozwoju kompetencji cyfrowych, projekt: e-Mocni: 

cyfrowe umiejętności, realne korzyści 

 

2) Dyrektorka Oddziału  Fundacji Aktywizacja w 

Białystoku odpowiadająca za wszystkie projekty 

współfinansowane ze środków UE realizowane  

w Oddziale.  

 

• Paulina Jakubczyk 

1) Koordynatorka projektu (zespół koordynatorski) - 

POWR.01.05.01-00-0032/, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój, Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich, Rozwój potencjału zawodowego osób z 

niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, Work-For-All (W4A) 

2) Ekspertka ds. szkoleń - POPC.03.01.00-00-

0013/16-028-11; Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa, Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, 

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych, projekt: e-Mocni: cyfrowe 

umiejętności, realne korzyści 
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• Anna Gruszczyńska  

1) Koordynatorka projektu(zespół koordynatorski) - 

POWR.01.05.01-00-0032/, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój, Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich, Rozwój potencjału zawodowego osób z 

niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, Work-For-All (W4A) 

2) Koordynatorka projektu: UDA-POKL.01.03.06-00-

078/13-00 Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami i niektórymi 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ 

na rynku pracy II, Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i 

integracja społeczna,  Działanie 1.3 Ogólnopolskie 

programy integracji i aktywizacji zawodowej, 

Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe 

 

 

 

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; 

Nie dotyczy 
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- 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:  

- finansowym; 

- merytorycznym; 

- osobowym. 

 

*dotyczy jedynie programów 

regionalnych, w innym przypadku 

wpisać „nie dotyczy” 

Fundacja Aktywizacja w sposób ciągły realizuje projekty 

oraz prowadzi działania na rzecz aktywizacji zawodowej 

osób z niepełnosprawnościami. 

 
1) Włączmy się sprawnie 

• Umowa nr RPPK.08.01.00-18-0050/16-00 z dnia 

03.11.2016 

• Wojewódzki UP w Rzeszowie 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany 

ze środków EFS 

• Okres realizacji: 01.09.2016-31.07.2018 

• Wartość projektu : 961 605zł 

• Cel: Celem gł. Projektu było zwiększenie u 120 osób z 

niepełnosprawnościami(OzN) (70K i 50M) 

zamieszkających woj. podkarpackie(WP) w okresie od 

1.09.2016 do 31.07.2018 r. gotowości do podjęcia 

zatrudnienia oraz pomoc w wyjściu z sytuacji 

wykluczenia /zagrożenia wykluczeniem społecznym 

poprzez usługi aktywnej integracji ukierunkowane na 

podniesienie ich kompetencji i kwalifikacji, 

doświadczenia zawodowego i zmobilizowanie do 

aktywnego poszukiwania 

zatrudnienia. 

 

2) Nowy start 

• Umowa nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0119/16-00 z dn. 

29.11 2017 

• Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  

• Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podlaskiego 2014-2020 współfinansowany 

ze środków EFS 

• Okres realizacji: 01.12.2017-31.01.2020 

• Wartość projektu : 595 221,78 zł 

• Cel: Celem projektu było zwiększenie aktywności 

zawodowej i reintegracji społecznej osób 

doświadczających zagrożenia wielokrotnym 

wykluczeniem społecznym z powodu 

niepełnosprawności, bezrobocia, sprawowania opieki 

nad osobą zależną poprzez komplekoswe wsparcie 

realizowane w oparciu o zindywidualizowaną ścieżkę 

reintegracji. 

3) Aktywni od dziś 

• Umowa nr RPPK.08.01.00-18-0014/17-00 z dn. 

10.08.2018 
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• Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany 

• ze środków EFS 

• 01.08.2018-31.10.2019 

• Wartość projektu : 390 321,90 zł 

• Cel: Celem gł. Była poprawa jakości życia osób z 

niepełnosprawnościami poprzez integrację społeczną, 

wzrost aktywności społeczno-zawodowej, w tym 

zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych i 

kompetencji społecznych, ułatwienie dostępu do rynku 

pracy, poprawę stanu psychofizycznego u 40 osób z 

niepełnosprawnościami (OzN) z terenu województwa 

podkarpackiego w okresie do 31.10.2019 r.   

 

4) Aktywność szansą na lepsze jutro 

• Umowa nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0239/18-00 z dn. 

21.05.2019 

• Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowany 

• ze środków EFS 

• 02.09.2019-28.02.2021 

• Wartość projektu : 498 677,50 zł 

• Cel: zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej 

osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 

zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem 

społecznym(niepełnosprawność, bezrobocie, 

sprawowanie opieki nad osobą zależną) na rzecz 

poprawy i wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia.  

 

5) Gotowi na aktywność - reintegracja społeczno-zawodowa 

osób z niepełnosprawnością 

• Umowa nr RPPK.08.01.00-18-0053/19-00 z dn. 

31.03.2020 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany 

• ze środków EFS 

• 01.02.2020-31.03.2021 

• Wartość projektu : 363 049,55zł 

• Cel: Poprawa jakości życia osób z 

niepełnosprawnościami poprzez integrację społęczną, 

wzrost aktywności społeczno-zawodowej, w tym 

zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych i 

kompetencji społecznych, ułatwienie dostępu do rynku 

pracy i poprawę stanu psychofizycznego u 

zrekrutowanych OzN. 
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Fundacja przeprowadziła Badanie ewaluacyjne dotyczące stosowania 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, w ramach polityki spójności 2014-2020 oraz 

oceny realizacji Rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025 ( 

w tym RPOWP 2014-2020). 

 

Fundacja realizuje także szereg projektów ogólnopolskich 

ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób z 

niepełnosprawnościami. 

 

Kwestie działań na rzecz niedyskryminacji stanowią ok 90% 

działalności Fundacji Aktywizacja pod względem merytorycznym, 

finansowym oraz osobowym. 

REPREZENTATYWNOSĆ 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. działalność na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

3. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem 

z pracy. 

 

 

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); 

Działania statutowe:  

1) kształcenie i doskonalenie zawodowe, szczególnie w 

zakresie informatyki; 

 

2) organizację procesu aktywizacji zawodowej i społecznej; 

 

3) prowadzenie rzecznictwa i poradnictwa; 

 

4) pośrednictwo i monitoring pracy; 

 

5) opracowywanie narzędzi i metod służących poprawie 

sytuacji osób z niepełnosprawnościami; 

 

6) prowadzenie badań i analiz; 
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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 

7) tworzenie i prowadzenie portali i serwisów 

internetowych; 

 

8) współpraca z instytucjami publicznymi, samorządowymi 

i branżą IT oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji 

celu statutowego; 

 

9) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami w zakresie wymienionym w celach działania 

Fundacji; 

 

10) świadczenie bezpośredniej pomocy osobom z 

niepełnosprawnościami, w szczególności w zakresie 

informacyjnym, rehabilitacyjnym, zawodowym, 

organizacyjnym, psychologicznym i prawnym; 

 

11) świadczenie wsparcia socjalnego (pomocy społecznej) 

osobom określonym w § 8. 

 

 

Fundacja Aktywizacja (FA) działa od 1990 roku. Bazując 

na wieloletnim doświadczeniu w realizacji działań 

aktywizacji zawodowej zbudowała kompleksowy model, 

który uwzględnia zarówno potrzeby osób z 

niepełnosprawnościami, jak i pracodawców oferujących 

zatrudnienie. Pomaga osobom z niepełnosprawnościami z 

całego kraju w podnoszeniu ich kwalifikacji oraz 

kompetencji społeczno-zawodowych, znalezieniu pracy lub 

jej zmianie, a pracodawcom oferuje doradztwo w obszarze 

zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, szkolenia i 

pośrednictwo pracy.  

 

W tematyce aktywizacji zawodowej osób z 

niepełnosprawnościami Fundacja należy do 

zdecydowanych liderów w skali kraju (wprowadzamy na 

otwarty rynek pracy rocznie około 1 tys. biernych 

zawodowo lub bezrobotnych osób z 

niepełnosprawnościami) lub osób chorych i w znaczący 

sposób przyczynia się do realizacji celów państwa w 

obszarze, w którym instytucje publiczne nie udostępniają 

efektywnych usług dla obywateli.  

 

Fundacja od kilku lat rozwija pion badawczo-rozwojowy, 

dzięki czemu na użytek własny, sektora pozarządowego, 

biznesu ale też administracji publicznej dostarcza 

rzetelnych danych do kreowania dobrych jakościowo usług 
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publicznych oraz polityk publicznych w modelu Evidence 

based policy. 

 

Przedstawiciele Fundacji są również aktywni w procesach 

eksperckich i rzeczniczych – współpracując z wieloma 

podmiotami, uczestnicząc w publicznych debatach 

komisjach (w tym parlamentarnych), grupach roboczych, 

spotkaniach czy konsultacjach mają istotny wpływ na 

politykę państwa wobec grup defaworyzowanych (w tym 

przede wszystkim wobec sytuacji osób z 

niepełnosprawnościami)  

 

Jednym z przykładów tego typu zaangażowania jest 

założenie i koordynowanie przez Fundację Aktywizacja 

Grupy ON Inclusion 14-20 (przedstawiciele największych 

NGO reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami, 

oraz środowiska akademickiego), która w dialogu z 

administracją rządową (głównie Ministerstwo Infrastruktury 

i Rozwoju) przyczyniła się do stworzenia i wdrożenia zasad 

dostępności  w polityce spójności (miała też istotny wpływ 

na krajową politykę w tym obszarze - program Dostępność 

Plus oraz Ustawę o dostępności dla osób ze szczególnymi 

potrzebami). Inne przykłady tego typu działań (tworzenie, 

animowanie, koordynacja sieci NGO w obszarach 

aktywizacji zawodowej) opisane są z w kolejnym punkcie. 

 

Kwestia reprezentatywności (“w czyim imieniu...”) to jeden 

z bardziej dyskusyjnych tematów w sektorze 

pozarządowym. Formalnie rzecz ujmując, jako Fundacja, 

wypowiadamy się tylko w swoim imieniu. Nieformalnie – co 

bardzo dobrze ilustruje praktyka ostatnich 10 lat – 

zbieramy i przedstawiamy postulaty, zabieramy głos w 

imieniu znacznie szerszego grona niż wiele formalnych 

federacji czy stowarzyszeń. Chodzi o środowisko osób z 

niepełnosprawnościami (w nurcie wdrażania praw tych 

osób zapisanych w Konwencji Narodów Zjednoczonych o 

Prawach Osób z Niepełnosprawnościami), czego 

przejawem jest choćby współtworzenie i aktywne 

animowanie oddolnego ruchu Kongresu Osób z 

Niepełnosprawnościami (na samych Kongresach oraz 

prowadzonych przez nas Konwentach regionalnych i 

tematycznych dialogujemy ze środowiskiem OzN w 

tematyce ważnych dla niego rozwiązań w obszarze 

aktywizacji zawodowej – jest obszar, za który odpowiada w 

tym ruchu Fundacja Aktywizacja). Chodzi też o zabieranie 

głosu w imieniu innych organizacji pozarządowych - 
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wszystkich, które sami sieciujemy, ale też w sieciach, w 

których uczestniczymy (przede wszystkim jest to Sieć 

Otwarty Rynek Pracy, Grupa ON Inclusion 14-20, Rada 

Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, etc.). 

 

 

Formalne ciała dialogu, w których pracach uczestniczy 

Fundacja Aktywizacja: 

• Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób 

Niepełnosprawnych przy Pełnomocniku Rządu ds. 

Osób z Niepełnosprawnościami (MRiPS), 

• Rada Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki 

Regionalnej, 

• Komitety Monitorujące FE (opisane w kolejnym 

punkcie) 

• Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Opolu, 

• Branżowa Komisja Dialogu Społecznego w 

Urzędzie M.st. Warszawy, 

• Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego ds 

niepełnosprawności w Dzielnicy Ochota m.st. 

Warszawy. 

• Wojewódzka Rada ds. Osób z 

Niepełnosprawnościami w Woj. Podlaskim 

• Karta Różnorodności  

Tematyka powyższych ciał dialogu społecznego jest różna 

(od aktywizacji zawodowej, poprzez kwestie dostępności, 

po różne społeczno-zawodowe uwarunkowania polityki 

państwa wobec niepełnosprawności), ale praktycznie 

wszystkie charakteryzuje ten sam sposób pracy i ten sam 

aktywny udział przedstawicieli naszej Fundacji. Jest więc 

to udział osobisty w posiedzeniach danych ciał, zgłaszanie 

własnych postulatów, czy też postulatów 

wydyskutowanych przez szersze środowisko NGO nie 

mające innych reprezentantów, udział w dyskusjach. Jest 

to praca w grupach roboczych (w Radzie Dostępności czy 

KRK ds. OzN przedstawiciel FA uczestniczy w pracach 

większości grup roboczych), a przede wszystkim analiza, 

konsultacje wewnątrzśrodowiskowe i zgłaszanie uwag do 

setek dokumentów procedowanych w danym ciele. 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO FEDERACJI, SIECI, POROZUMIEŃ ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

Proszę wymienić WSZYSTKIE 

podmioty prawne, w których 

organizacja jest zrzeszona na 

• Ogólnopolska Federacja Organizacji 

Pozarządowych, 
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prawach członka (federacje, 

konfederacje, związki, 

stowarzyszenia osób prawnych) 

 

*jeśli organizacja kandydująca nie 

jest członkiem żadnego podmiotu 

wpisać „nie dotyczy 

• Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta 

Białystok 

• Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami  

 

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 

Aktualnie działające sieci współpracy: 

 

• Grupa On Inclusion 14-20 

 

Celem działania Grupy ON Inclusion 14-20, w skład której 

wchodzą m.in.: Fundacja Aktywizacja (organizacja 

przewodnicząca), Towarzystwo Pomocy 

Głuchoniewidomym, Polski Związek Głuchych, Fundacja 

Instytut Rozwoju Regionalnego, Polskie Stowarzyszenie 

na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

Instytut Niezależnego Życia oraz  eksperci akademiccy 

(m.in.: ze Politechniki Gdańskiej, Szkoły Głównej 

Handlowej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie) jest wzmocnienie roli 

organizacji pozarządowych w kreowaniu polityk na rzecz 

osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim w 

obszarze dostępności. 

Współpraca z Ministerstwem Funduszy i Polityki 

Regionalnej oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki 

Społecznej zaowocowała wprowadzeniem dedykowanych 

wytycznych w polityce spójności, a pośrednio miała wpływ 

na powstanie Programu Dostępność Plus oraz ustawy o 

dostępności, a także współkształtowała krajowy program 

operacyjny EFS na perspektywę 2021-2027 (działanie 2.6 

w PO WER). 

 

• Rada Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, 

 

Celem działania Rady jest przygotowanie i realizacja 

corocznych wydarzeń, jakimi są Konwenty Regionalne, 

Tematyczne oraz Kongres Osób z Niepełnosprawnościami 

- wydarzenie i procesy, które mają wspierać środowisko 

osób z niepełnosprawnościami w samoorganizacji i 

aktywnym udziale w debacie publicznej. Rada jest ciałem, 

które nadzoruje merytorycznie powyższe wydarzenia, 

corocznie opracowuje ich cele oraz materiały, które są 

wynikiem pracy Rady oraz zaangażowanych w Kongres 

osób z niepełnosprawnościami. Jak dotąd największy 

zakres oddziaływania miał Dokument 
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III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami w 2017 r. - nad 

“Założeniami dla projektów ustaw dla Nowego Systemu 

Wsparcia osób z niepełnosprawnościami” w różnych 

formatach udział wzięło ok. 1500 osób i branżowych 

organizacji. 

 

• Sieć Otwarty Rynek Pracy 2.0 (ORP 2.0)  

Jest to nowa inicjatywa Fundacji Aktywizacja - sieć 

powstała w czerwcu bieżącego roku, skupia na ten 

moment 27 organizacji pozarządowych zajmujących się 

aktywizacją zawodową grup defaworyzowanych (głównie 

osób z różnymi niepełnosprawnościami) i jej zadaniem jest 

wspólne wypracowywanie i wdrażanie we współpracy z 

administracją publiczną rozwiązań zwiększających szanse 

na uczestnictwo tych grup na otwartym, inkluzyjnym rynku 

pracy.  Już w pierwszych tygodniach funkcjonowania sieć 

stworzyła i wysłała do Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozbudowany apel 

w kwestiach niezwykle ważnych i trudnych dla NGO w 

dobie szalejącej inflacji (duża część naszych postulatów 

została już wdrożona w życie). 

 

• Sieć OFOP ds. partnerstwa i funduszy europejskich 

 

Fundacja Aktywizacja od 2012 r. aktywnie uczestniczy w 

pracach grup roboczych koordynowanych przez OFOP 

zorientowanych na przestrzeganie zasady partnerstwa i 

dobre rozwiązania dla NGO w Funduszach Unijnych 

(braliśmy udział także w tzw. Grupie 12 postulatów oraz 

Stałej Konferencji ds. Europejskich). 

 

• Branżowa Grupa ds. Osób Niepełnosprawnych we 

Wrocławiu 

 

Grupa branżowa działa od czterech lat, aby dyskutować o 

sprawach związanych z codziennym funkcjonowaniem 

osób z niepełnosprawnościami i wypracowywać 

rekomendacje dla poprawy istniejących barier i problemów.  

W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji 

pozarządowych instytucji i samorządów, którzy aktywnie 

włączają się w proces zmiany. 

 

• Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych 

 

Celem działania ŁSON jest reprezentowanie interesów 

osób niepełnosprawnych, koordynacja działań ich 
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organizacji, ukierunkowanie i pomoc w tworzeniu 

warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób 

niepełnosprawnych w życiu rodzinnym, zawodowym i 

społecznym. W realizacji swoich celów współpracuje z 

władzami i urzędami administracji państwowej i 

samorządowej. 

 

- Karta Różnorodności  

Fundacja jest sygnatariuszem Karty Różnorodności. Karta 
Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, objęta 
patronatem Komisji Europejskiej. Celem Karty jest 
promowanie równości i zarządzania różnorodnością w 
miejscu pracy. 

Jest ona realizowana w 26 krajach Unii Europejskiej. Od 
2012 roku Karta Różnorodności jest obecna w Polsce, 
program koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Karta to pisemne zobowiązanie, podpisywane przez 
organizację, które obliguje ją do wprowadzenia zakazu 
dyskryminacji w miejscu pracy. Wiąże się też z decyzją o 
działaniu na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz 
wyraża gotowość organizacji do zaangażowania wszystkich 
osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i 
społecznych w te działania. Pracodawcy decydujący się na 
implementację tego narzędzia, działają na rzecz spójności i 
równości społecznej. 

 

 

Współpraca w przeszłości: 

 

• Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (PIRP) 

 

Współzałożona w 2015 r.  kierowana przez Fundację 

Aktywizacja sieć NGO, które zajmują się aktywizacją 

zawodową i szeroko pojętym rynkiem pracy. W 

szczytowym momencie rozwoju Sieć PIPR obejmowała ok. 

120 organizacji z całej Polski działających na rzecz 

aktywizacji zawodowej różnych grup społecznych 

zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy. Do głównych 

zadań sieci należało:  

o standaryzacja usług i działania PIRP (dialog 

“wewnętrzny”),  

o reprezentowanie środowiska PIRP i udziału w 

dialogu z interesariuszami (administracja, publiczne 

https://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/roznorodnosc/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/roznorodnosc/
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służby zatrudnienia, komercyjne agencje 

zatrudnienia, beneficjenci), 

o podejmowanie inicjatyw o charakterze badawczym 

oraz monitorującym w obszarze tworzenia i 

wdrażania prawa oraz realizacji działań 

aktywizacyjnych. 

 

 

 

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): 

Udział w pracach grupy roboczej ds. programowania 

interwencji w ramach celu 4 polityki Europa o silniejszym 

wymiarze społecznym powołanej przez Ministerstwo 

Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Był to udział formalny na zaproszenie Dyrektora DZF 

MFiPR, jak najbardziej aktywny – przedstawiciel Fundacji 

Aktywizacja brał udział w obu spotkaniach grup (24 maja i 

7 czerwca 2019 r.) oraz w 2-dniowym posiedzeniu grupy 

CP4 w ramach dialogu nieformalnego z Komisją 

Europejską, które odbyło się 26 i 27 czerwca 2019 r. 

Fundacja Aktywizacja konsultowała założenia programowe 

(m.in. W ramach Grupy ON Inclusion 14-20), zgłaszała 

postulaty i brała czynny udział w dyskusjach (kilkukrotne 

zabieranie głosu). 

Wymienione wyżej prace miały wpływ na kształtowanie 

interwencji planowanej do sfinansowania z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w nowej perspektywie, w tym w 

ramach regionalnych programów operacyjnych 

Etap konsultacji: 

• Przesłanie przez Fundację Aktywizacja formularza z 

uwagami do założeń Umowy Partnerstwa (zapisy 

dotyczące wsparcia dla grup defaworyzowanych na 

rynku pracy, gł. osób z niepełnosprawnościami, 

Umowa Partnerstwa dotyczy krajowych jak i 

regionalnych programów operacyjnych); 

• przesłanie przez Fundację Aktywizacja formularza 

zgłoszenia uwag do wytycznych dotyczących 

kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 

(zapisy dotyczące usprawnień istotnych dla NGO 

jako realizatorów projektów - wytyczne będą 

obowiązywać zarówno w krajowych jak i 

regionalnych programach operacyjnych). 
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 Wysłuchania publiczne lub konferencje lub organizowanie 

spotkań wewnątrzbranżowych: 

• aktywny udział (jako przedstawiciel NGO w 

Podkomitecie ds. rozwoju zasady partnerstwa) w 

negocjacjach ze stroną rządową i w 

przygotowywaniu procesu wysłuchań publicznych, 

współprowadzenie wysłuchań. Udział i zgłaszanie 

uwag w wysłuchaniach publicznych poświęconych 

Umowie Partnerstwa (7 kwietnia 2021) oraz 

wysłuchaniu odwróconym dotyczącym Umowy 

Partnerstwa (23 czerwca 2021); Umowa 

Partnerstwa dotyczy krajowych jak i regionalnych 

programów operacyjnych 

 

 

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: 

 

1) Komitet Umowy Partnerstwa (członek KUP) 

2) Komitet Monitorujący Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (stały 

obserwator), 

3) Komitet Monitorujący Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa 2014-2020 (członek KM), 

4) Komitet Monitorujący Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Opolskiego (2014-

2020) (członek KM), 

5) Komitet Monitorujący Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

(2014-2020) (członek KM). 

 

 

 

 
 

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

 

 

W obszarze działania na rzecz osób niedyskryminacji są to m.in.: 

- wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (zasada równości szans 

płci), ale także zapewnienie dla wszystkich osób w tym osób z niepełnosprawnościami, 
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jednakowego dostępu do edukacji, informacji i zatrudnienia, aby zapobiegać 

powstawaniu problemów społecznych, tj. bezrobocia czy ubóstwa (zasada dostępności). 

Poprzez eliminację wszelkich barier fizycznych, finansowych, socjalnych czy 

psychologicznych, utrudniających lub zniechęcających do brania pełnego udziału w 

życiu społeczeństwa należy dążyć do umożliwienia wszystkim osobom czynnego 

uczestnictwa w rynku pracy i integracji z otoczeniem. 

- Działanie na rzecz tworzenia i promocji różnorodności w miejscu pracy, promowanie 

działań na rzecz spójności i równości społecznej. 

- podejmowania odpowiednich kroków w celu zapobiegania wszelkim formom 

dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry lub pochodzenie etniczne, religię lub 

światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, 

- oceny działań, które mogą wpływać na sytuację kobiet i mężczyzn, tj. czy przyczyniają 

się one do eliminowania występujących nierówności, czy też je pogłębiają. 

 

 

 

 
6. 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. 

 

Będą to działania, które bardzo dobrze sprawdziły się w obecnej perspektywie, a więc 
wykorzystanie licznych i rozbudowanych sieci kontaktów (mailing, spotkania robocze, 
konferencje), współpraca w ramach takich ciał jak np. Ogólnopolska Federacja Organizacji 
Pozarządowych i Sieć OFOP ds. partnerstwa i funduszy europejskich, Sieć Otwarty Rynek 
Pracy 2.0, Sieć ON Inclusion 14-20, Ruch Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Łącznie te 
formy zapewniają pełne wdrażanie zasady partnerstwa i zapewniają bieżący kontakt z kilkuset 
organizacjami z całej Polski. 
 
 

 
 
4. OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  
 

1) Oświadczenie kandydata na reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego w komitecie monitorującym 
 
Oświadczam/oświadczamy, że organizacja Fundacja Aktywizacja, nr KRS 0000049694 
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 
Fundacji Aktywizacja, nr KRS 0000049694 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 
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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. 

 
5. 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 

Przemysław Żydok Prezes Zarządu 

Sylwia Daniłowska Wiceprezeska Zarządu 

Pavlina Suchankova Wiceprezeska Zarządu 

Mateusz Kotnowski Członek Zarządu 

 
6. 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. 

https://bip.wrotapodlasia.pl/
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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. 
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