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!Załącznik nr 2  

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE  

DLA MAZOWSZA 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 Mazowsza 2021-2027 

OBSZAR TEMATYCZNY, KTÓREGO 
DOTYCZY ZGŁOSZENIE 

Włączenie społeczne 

 
3. DANE ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  

 

Nazwa organizacji pozarządowej Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja 

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) 
0000509552 

REGON 147271512 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH TAK/NIE* 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA TAK/NIE* 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TAK/NIE* 
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Adres siedziby organizacji Pawłowo 18, 06-461 Regimin 

Województwo, w którym 

zarejestrowana jest organizacja 
mazowieckie 

Adres do korespondencji Ul. Krótka 11, 06-400 Ciechanów 

Adres e-mail  biuro@regeneracja.org.pl 

Nr telefonu 780-073-252 

Osoba do kontaktu Katarzyna Szmit 

Rok założenia organizacji (dzień, 

miesiąc, rok) 
03.06.2014 

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 

sprawozdawcze (wartość = suma za 

lata 2019 do 2021 podzielona na 3) 

1 356 301,81 zł 
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Średnia liczba płatnych 

współpracowników w ciągu roku za 

ostatnie trzy lata (dotyczy łącznie 

umów zlecenie oraz umów o pracę 

w przeliczeniu na etaty) 

10 

Średnia liczba wolontariuszy w 

ciągu roku za ostatnie trzy lata 
4 

Proszę wymienić zasoby ludzkie 

organizacji, które mają 

doświadczenie w zakresie funduszy 

unijnych * 

Podajemy np. informacje nt: 

- koordynacji projektów 

finansowanych ze środków UE; 

- pracę w zespole realizującym 

projekty finansowane ze środków 

UE; 

- ocena projektów finansowanych ze 

środków UE; 

- praca w zespołach eksperckich w 

ramach realizacji, monitoringu i 

ewaluacji programów operacyjnych; 

Podajemy konkretne dane np. 

numery projektów, w jakich 

programach, jakie funkcje pełniły 

wskazane przez nas osoby.  

 

* W przypadku braku proszę wpisać 

„nie dotyczy” 

Fundacja dysponuje zespołem 5 etatowych pracowników oraz 

zespołem 5 stałych współpracowników, którzy posiadają 

wykształcenie wyższe administracyjne/z zakresu nauk 

humanistycznych i społecznych jak również posiadają 

doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze 

środków unijnych. Każdy z pracowników etatowych 

przygotowywał wnioski o dofinansowanie oraz zarządzał 

projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

w ramach priorytetu IX oraz X.  

Zespół pracowników etatowych fundacji: 

Katarzyna Szmit – Prezes Zarządu Fundacji, koordynator, 

doradca zawodowy, trener. Wykształcenie wyższe – mgr historii, 

mgr politologii w obszarze polityka międzynarodowa i integracja 

europejska. Ukończyła studia podyplomowe w obszarze 

zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Warmińsko-

Mazurskim oraz studia podyplomowe w obszarze job-coachinc 

na Uniwersytecie SWPS.  Posiada doświadczenie w 

przygotowywaniu i realizacji projektów dofinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego: Programu Operacyjny 

Kapitał Ludzki (perspektywa finansowa 2007-2013), Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2022, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

Posiada również doświadczenie w przygotowaniu i realizacji 

projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego 

na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz Komisji 

Europejskiej w ramach programu Erasmus+. 

Koordynator/specjalista ds. Szkoleń/Asystent w projektach 

realizowanych w ramach POKL: 

 „Przełamać bariery”(7.2.1), „Postaw na przyszłość”(6.3), „Twój 
pomysł na działalność + nasze wsparcie = własna firma”(6.2) 
„Telepraca – szansa dla niepracujących, oferta dla 
pracodawców”(6.1.1), „Warsztat optymizmu”(7.3), „Komunikacja 
kluczem do sukcesu”(9.5), „Razem dla Północnego Mazowsza”( 
5.4.2), „Skutecznie i profesjonalnie – standardy formalno-
organizacyjne mazowieckich NGOs” (5.4.2), „Klub Integracji 
Społecznej w gminie Opinogóra Górna” POKL 7.2.1, 
„Mazowiecka Akademia Umiejętności” (9.6.2 
Realizowane projekty w ramach RPO WM 2014-2020 
Koordynator/Członek Grupy Sterującej w projektach 
realizowanych w ramach działania 9.1 RPOWM2014-2020: 
„Nie dla wykluczenia - aktywizacja społeczno-zawodowa w 
gminie Opinogóra Górna”, „Zintegrowana sieć wsparcia w 
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aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z terenu gminy 
Opinogóra Górna”, „Aktywni mieszkańcy Bieżunia”, „Q zmianom 
na lepsze”, „Ja też mogę! - Aktywizacja społeczno-zawodowa 
wykluczonych społecznie mieszkańców powiatu żuromińskiego”, 
„Zasługujesz na więcej. Aktywizacja społeczno-zawodowa w 
gminie Żuromin i Kuczbork-Osada”, „Zacznij od nowa. 
Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy 
Siemiątkowo”, „OdNowa. Reintegracja społeczno-zawodowa w 
gminie Glinojeck”, „Stawiamy na lepsze jutro”, „Społecznie 
aktywni, skuteczni zawodowo.” 
Koordynator/Członek Grupy Sterującej/Specjalista ds. 
Ewaluacji w projektach realizowanych w ramach priorytetu 
X: 
„Trampolina zintegrowanego rozwoju” (10.1.4), „Lepszy Start!” 
(10.1.4), „Budujemy kadrę przyszłości”(10.3.1), „Żuromińska 
kuźnia kompetencji i umiejętności” (10.1.1). 
Koordynator/Członek Grupy Sterującej w projektach 
finansowanych ze środków Komisji Europejskiej w ramach 
programu Erasmus +: 
„Obywatele Youthra. Dialog usystematyzowany młodzieży”, 
„Przedsiębiorcy Youthra”, „Wzmocnienie młodzieży poprzez 
edukację finansową” 
 
Dominika Kosiorek – koordynator projektów/animator lokalny. 
Wykształcenie wyższe, mgr administracji, mgr stosunki 
międzynarodowe. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu 
wniosków oraz zarządzaniu projektami w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na Lata 
2014-2020. 
Koordynator/asystent koordynatora w projektach 
realizowanych w ramach działania 9.1 RPOWM2014-2020: 
„Nie dla wykluczenia - aktywizacja społeczno-zawodowa w 
gminie Opinogóra Górna”, „Zintegrowana sieć wsparcia w 
aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z terenu gminy 
Opinogóra Górna”, „Aktywna integracja w gminie Kuczbork-
Osada” „Q zmianom na lepsze”, „Zasługujesz na więcej. 
Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Żuromin i Kuczbork-
Osada”, „Stawiamy na lepsze jutro”. 
Koordynator  projektu finansowanego ze środków Komisji 
Europejskiej w ramach programu Erasmus +: 
„Przedsiębiorcy Youthra”. 
 
 
 
Karolina Dąbrowska – koordynator projektów/specjalista ds. 
Promocji/pośrednik pracy. Wykształcenie wyższe, mgr filologii 
polskiej. 
Posiada doświadczenie w przygotowywaniu wniosków oraz 
zarządzaniu projektami w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na Lata 2014-
2020. 
Pośrednik pracy w projektach realizowanych w ramach 
działania 9.1 RPOWM2014-2020:  „Zasługujesz na więcej. 
Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Żuromin i Kuczbork-
Osada”, „Stawiamy na lepsze jutro”. 
Koordynator projektu w ramach działania 10.3.1 : „Budujemy 
kadrę przyszłości”(10.3.1). 
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Koordynator  projektu finansowanego ze środków Komisji 
Europejskiej w ramach programu Erasmus +: „Europejski 
Inkubator Kulinarny. Dziedzictwo kulinarne, które łączy, inspiruje 
i rozwija”. 
 
 
 
Anna Podlasiak - koordynator projektów. Wykształcenie 
wyższe, mgr ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 
Posiada doświadczenie w przygotowywaniu wniosków oraz 
zarządzaniu projektami w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na Lata 2014-
2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
Koordynator/asystent koordynatora w projektach 
realizowanych w ramach działania 9.1 RPOWM2014-2020: 
„Aktywni mieszkańcy Bieżunia”, „Ja też mogę! - Aktywizacja 
społeczno-zawodowa wykluczonych społecznie mieszkańców 
powiatu żuromińskiego”, „Zacznij od nowa. Aktywizacja 
społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Siemiątkowo”, 
„OdNowa. Reintegracja społeczno-zawodowa w gminie 
Glinojeck,  „Społecznie aktywni, skuteczni zawodowo.” 
 
Natalia Jaroszewska – koordynator projektów/asystent 
koordynatora. Wykształcenie średnie, w trakcie studiów 
magisterskich na kierunku administracja. 
Asystent koordynatora/koordynator projektów: „Trampolina 
zintegrowanego rozwoju” (10.1.4), „Lepszy Start!” (10.1.4), 
 
 
 
 

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 

Nie dotyczy. 
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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:  

- finansowym; 

- merytorycznym; 

- osobowym. 

 

*dotyczy jedynie programów 

regionalnych, w innym przypadku 

wpisać „nie dotyczy” 

Fundacja posiada bardzo duże doświadczenie w obszarze 

włączenia społecznego zdobyte w drodze realizowanych na 

przestrzeni lat 2017-2022 projektów dofinansowanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zrealizowaliśmy następujące projekty w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 w ramach osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu: 
- „Zintegrowana sieć wsparcia w aktywizacji społeczno-
zawodowej rodzin z terenu gminy Opinogóra Górna” ” 
realizowany w okresie wrzesien 2017 – sierpień 2018. Projekt 
zakładający przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 20 
mieszkańców gminy Opinogóra Górna poprzez kompleksowe 
wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej” 
- „Nie dla wykluczenia - aktywizacja społeczno-zawodowa w 
gminie Opinogóra Górna” realizowany w okresie październik 
2017 – wrzesień 2018. Projekt zakładający przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 20 mieszkańców gminy Opinogóra 
Górna poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji 
społecznej i zawodowej” 
- „Zasługujesz na więcej. Aktywizacja społeczno-zawodowa w 
gminie Żuromin i Kuczbork-Osada” realizowany w okresie 
kwiecień 2018 – marzec 2019. Projekt zakładający 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 36 mieszkańców 
gmin Żuromin i Kuczbork – Osada Górna poprzez kompleksowe 
wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej 
- "Q zmianom na lepsze"- sierpień 2019 - maj 2021, Projekt 
mający na celu wsparcie osób wykl. Lub zagr.wykl. społ. z 
terenu woj. mazowieckiego, zamieszkujących gminę Lubowidz 
poprzez objęcie ich działaniami wspierającymi ich kompetencje, 
stworzenie warunków do aktywnej integracji społ. Oraz 
aktywizacji zawodowej dla 60 os., w tym co najmniej 6 os. z 
niepełnos, spełniających kryt. wykluczenia społ. 
- „Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada” - sierpień 2019 
- maj 2021, Projekt mający na celu wsparcie osób wykl. lub 
zagr. wykl. społ. z terenu woj. mazowieckiego, zamieszkujących 
gminę Kuczbork Osada poprzez objęcie ich działaniami 
wspierającymi ich kompetencje, stworzenie warunków do 
aktywnej integracji społ. oraz aktywizacji zawodowej dla 60 os., 
w tym co najmniej 6 os. z niepełnos, spełniających kryt. 
wykluczenia społ. 
- „Stawiamy na lepsze jutro” - czerwiec 2019-maj 2021, Projekt 
mający na celu wsparcie osób wykluczonych lub zagr. 
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wykluczeniem społ. z terenu woj. mazowieckiego, gmin Grudusk 
i Czernice Borowe poprzez objęcie ich działaniami 
wspierającymi ich aktywizację społ.- zawodową oraz stworzenie 
warunków do aktywnej integracji społ. 120 os, w tym co najmniej 
6 os. Z niepełnosprawnością, spełniających kryt. wykluczenia 
społecznego. 
- "Zacznij od nowa. Aktywizacja społeczno-zawodowa 
mieszkańców gminy Siemiątkowo" - październik 2020 - styczeń 
2022, Celem projektu jest wsparcie w aktywizacji 
społecznozawodowej 
30 (21K,9M), w tym 4 OzN mieszkańców gminy wiejskiej 
Siemiątkowo poprzez realizację indywidualnych ścieżek 
reintegracji społeczno-zawodowej 
- "Społecznie aktywni, skuteczni zawodowo" październik 2020 - 
kwiecień 2022, Celem projektu jest aktywizacja społeczna i 
zawodowa 36 (29K, 7M)osób dorosłych, wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 4 osoby z 
niepełnosprawnościami z terenu woj. mazowieckiego, gminy 
Lipowiec Kościelny 
- "OdNowa. Reintegracja społeczno-zawodowa w gminie 
Glinojeck"- listopad 2020 – październik 2021, Celem projektu 
(P.) jest wsparcie 40(24K,16M), w tym 10 osób z niepeł. osób 
wykluczonych lub zagr. wykluczeniem społ. z terenu 
woj.mazowieckiego, zamieszkujących gminę i miasto Glinojeck 
w zwiększeniu ich samodzielności społecznej i skuteczności 
zawodowej poprzez objęcie 
ich działaniami wspierającymi ich aktywizację zawodową oraz 
stworzenie warunków do aktywnej integracji 
- "Aktywni mieszkańcy Bieżunia"- październik 2020 - styczeń 
2022. Celem projektu jest wsparcie w aktywizacji społeczno-
zawodowej 30 (21K,9M), w tym 4 OzN mieszkańców gminy 
miejsko-wiejskiej Bieżuń poprzez realizację indywidualnych 
ścieżek reintegracji społeczno-zawodowej których celem 
głównym jest wsparcie osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych, poprzez zastosowanie instrumentów 
aktywnej integracji społecznej, realizację zajęć zwiększających 
umiejętności uniwersalne i kompetencje społeczne oraz 
aktywizację edukacyjną i zawodową. 

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.  

 

1. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
2. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy 

3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych 
5. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami 

6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości 

7. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 
wypoczynku dzieci i młodzieży 

8. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 
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*pole obowiązkowe do wypełnienia 9. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
10. promocji i organizacji wolontariatu. 

 

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); 

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 

1. 1.Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja od 

początku funkcjonowania prowadzi działalność w obszarze 

włączenia społecznego, realizując projekty i inicjatywy 

skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

służące ich włączeniu i aktywności społecznej oraz zawodowej. 

Grupy docelowe, do których głównie kierowane są fundacyjne 

projekty to seniorzy oraz osoby bezrobotne i bierne zawodowo, 

zagrożone marginalizacją z powodu ubóstwa, 

niepełnosprawności, zamieszkania na terenach 

defaworyzowanych. Działalność ta wskazana jest precyzyjnie w 

statucie organizacji, w którym § 8 wskazane są cele statutowe 

organizacji do, których należą: Inicjowanie i podejmowanie 

działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży, poprzez: 

 Przekazywanie wiedzy z dziedzin nauki szkolnej w 

formach edukacji pozaszkolnej 

  Pobudzanie i wspieranie aktywności społecznej, 

kulturalnej i gospodarczej dzieci i młodzieży, w tym 

wyrównywanie szans osób młodych na rynku pracy 

 Promocja wolontariatu oraz działalności społecznej w 

środowiskach młodzieżowych 

 Inicjowanie oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej 

 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 

młodych, szczególnie pochodzących z terenów wiejskich 

i małych miejscowości  

 Wspieranie oraz organizowanie współpracy z placówkami 

oświatowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży 

2. Inicjowanie i podejmowanie działań wspierających 

aktywizację osób starszych, poprzez: 

 Propagowanie idei uczenia się przez całe życie wśród 

przedstawicieli środowisk seniorskich 

 Inicjowanie działań mających na celu integrację środowisk 

seniorskich 

 Wzbudzanie twórczego potencjału oraz promowanie 

aktywności społecznej wśród osób starszych 



9 
 

 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, 

poprzez zwiększanie ich kompetencji uniwersalnych i 

społecznych; 

 Inicjowanie działań oraz propagowanie idei wymiany 

międzypokoleniowej 

3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i prosportowych 

poprzez: 

 Popularyzację wiedzy z zakresu ekologii  

 Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej  

 Upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii oraz 

zdrowego trybu życia 

 Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, 

młodzieży a także osób dorosłych oraz seniorów 

 Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integracja 

jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem w 

kierunku sportu, 

 Upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku 

i zdrowego trybu życia 

4. Inicjowanie i wspieranie działań prowadzących do  

rozwoju sektora pozarządowego. 

5. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 

bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 

osób z niepełnosprawnościami poprzez: 

 Realizację projektów wspierających proces reintegracji 

społeczno-zawodowej; 

 Realizację szkoleń i doradztwa w zakresie podnoszenia 

kompetencji i umiejętności społecznych; 

 Realizację szkoleń i doradztwa zawodowego 

przyczyniającą się do poniesienia kompetencji 

zawodowych ich uczestników; 

2. Od 2014 roku fundacja regularnie realizuje projekty związane 

z włączeniem społecznym, przeciwdziałaniu bezrobociu, 

aktywizacji społecznej seniorów oraz młodziezy. Do 
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najważniejszych projektów zrealizowanych na przestrzeni 8 lat 

działalności należą: 

projekt „Koła Gospodyń Wiejskich – reaktywacja” – realizowany 

od maja do grudnia 2015 – którego celem była aktywizacja 

społeczna oraz integracja kobiet w różnym wieku z terenu sześciu 

gmin położonych w powiatach ciechanowskim i przasnyskim 

poprzez wsparcie w zakresie tworzenia 

sformalizowanych organizacji społecznych w postaci 

zarejestrowanych stowarzyszeń. W ramach 

projektu zrealizowano szkolenia i doradztwo z zakresu formalno- 

prawnych aspektów powoływania i prowadzenia stowarzyszenia, 

współpracy lokalnej, przygotowywania i realizacji projektów 

społecznych. W rezultacie zainicjowano powstanie 7 

stowarzyszeń. Projekt współfinansowany ze środków 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego 

Programu ASOS 2014 – 2020, kwota dofinansowania 92.990,00 

zł. 

- projekt „Senior poMocny w Partycypacji” - lipiec - grudzień 2016. 

Projekt realizowany w ramach Rządowego Programu ASOS 2014 

– 2020 w partnerstwie z Federacją MAZOWIA zakładał 

aktywizację społeczną seniorów zamieszkujących miasto 

Ciechanów poprzez włączanie ich w procesy partycypacyjne. 

- projekt "Pora na seniora" - marzec - listopad 2017. Projekt 

współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Ciechanów, 

zakładający aktywizację społeczną oraz profilaktykę zdrowotną 

osób starszych zamieszkujących miasto Ciechanów. 

- projekt "Aktywny Senior - ciechanowska grupa 

zaangażowanych społecznie" - kwiecień - październik 2018. 

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta 

Ciechanów, zakładający aktywizację społeczną oraz profilaktykę 

zdrowotną osób starszych zamieszkujących miasto 

Ciechanów poprzez wykłady, warsztaty oraz zajęcia ruchowe. W 

ramach projektu zorganizowano również I Ciechanowskie 

Senioralia - imprezę masową w której udział wzięło ponad 200 

osób starszych z miasta Ciechanów. 

- projekt „Czas mamy na bank! Bank Czasu Seniora w powiecie 

ciechanowskim i przasnyskim” - kwiecień - grudzień 2018. Projekt 

dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz 
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Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014- 2020, 

zakładający aktywizację społeczną osób starszych 

zamieszkujących tereny 8 gmin powiatów ciechanowskiego i 

przasnyskiego, poprzez włączenie ich w procesy partycypacyjne. 

  projekt „Seniorzy w sieci - ciechanowskie sieci seniorów” – 

czerwiec – listopad 2019. Celem realizacji zadania publicznego 

było zwiększenie samodzielności oraz aktywności, w tym 

aktywności społecznej osób starszych poprzez działania 

profilaktyczne, edukację cyfrową oraz dialog 

pokoleniowy w grupie 50 seniorów zamieszkujących 5 gmin 

powiatu ciechanowskiego: gminę Ciechanów, Glinojeck, 

Grudusk, Sońsk oraz Opinogóra Górna. Zadanie „Seniorzy w 

sieci – ciechanowskie sieci seniorów” finansowane było ze 

środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, MCPS. 

- projekt "Senior'21" - czerwiec - listopad 2021. Celem realizacji 

zadania było zwiększenie samodzielności oraz aktywności 60 

seniorów zamieszkujących powiat ciechanowski i powiat 

mławski, a także przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej 

poprzez organizację rozgrywek gry w bule, kulinarnych 

warsztatów kulinarnych, treningu pamięci oraz warsztatów z 

rękodzieła. 

- projekt "NeoSenior" - czerwiec - listopad 2020. Celem realizacji 

zadania było zwiększenie samodzielności oraz aktywności 60 

seniorów zamieszkujących powiat ciechanowski i powiat 

przasnyski, a także przeciwdziałanie ich marginalizacji 

społecznej poprzez realizację treningów nordic walkingu, spotkań 

z dietetykiem, cyklu warsztatów cyfrowych z zakresu obsługi 

tabletów oraz nowych aplikacji, realizację zajęć z rękodzieła  

i dialog pokoleniowy. Zadanie dofinansowany ze 

środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, MCPS. 

Fundacja od niemal 4 lat realizuje także 

projekty, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu: 

- Projekt „Zintegrowana sieć wsparcia w aktywizacji społeczno-

zawodowej rodzin wielodzietnych z gminy Opinogóra Górna” – 

wrzesień 2017 – sierpień 2018. Projekt zakładał kompleksowe 

wsparcie szkoleniowo-doradcze służące aktywizacji społecznej i 

zawodowej 20 mieszkańców gminy Opinogóra Górna. Projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020. 

- Projekt „Nie dla wykluczenia. Aktywizacja społeczno-zawodowa 

w gminie Opinogórą Górna” – październik 2017 – wrzesień 2018. 

Projekt zakładał kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze 

służące aktywizacji społecznej i zawodowej 20 mieszkańców 

gminy Opinogóra Górna. Projekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014- 2020. 

- Projekt „Zasługujesz na więcej. Aktywizacja społeczno-

zawodowa w gminie Żuromin i Kuczbork- 

Osada” – wrzesień 2017 – sierpień 2018. Projekt zakładał 

kompleksowe wsparcie szkoleniowo- doradcze służące 

aktywizacji społecznej i zawodowej 38 mieszkańców gmin 

Żuromin i Kuczbork-Osada. Projekt współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014- 2020. 

- "Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada" - 08.2019-

obecnie. Projekt zakłada wsparcie 60 

osób w tym co najmniej 6 OzN wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gm. Kuczbork-

Osada poprzez objęcie ich działaniami wspierającymi ich 

kompetencji, stworzenie warunków do aktywnej integracji 

społecznej. Skierowany do 30 osób 

dorosłych bezrobotnych oraz 30 dzieci z otoczenia. Projekt 

współfinansowany ze środków EFS RPO 2014- 2020. 

- "Stawiamy na lepsze jutro" 01.2020-obecnie. (pow. 

ciechanowski i przasnyski) Pr. zakłada wsparcie 

120osób w tym co najmniej 6 OzN wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z gmin Grudusk i Czernice Borowe 

poprzez objęcie ich działaniami wspierającymi ich aktywizację 

społeczno- zawodową oraz stworzenie warunków do aktywnej 

integracji społecznej. 

- "Q zmianom na lepsze" - 08.2019 - obecnie. Projekt zakłada 

wsparcie 60 osób w tym co najmniej 6 

OzN wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym 

zamieszkujących gminę i miasto Lubowidz, w tym 30 osób 

dorosłych i 30 osób z otoczenia osób wykluczonych społecznie 
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poprzez objęcie ich działaniami wspierającymi ich aktywizację 

zawodową oraz stworzenie warunków do aktywnej integracji. 

- "Aktywni mieszkańcy Bieżunia" - 01.10.2020 -31.10.2021. 

Celem projektu jest wsparcie w aktywizacji społeczno-zawodowej 

30 (21K,9M), mieszkańców gminy miejsko-wiejskiej Bieżuń 

poprzez realizację indywidualnych ścieżek reintegracji 

społeczno-zawodowej, aktywną integrację społeczną, 

prowadzenie punktu wsparcia specjalistycznego obejmującego 

indywidualne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, 

prawne lub inne oraz spotkania grup samopomocowych. 

- "Zacznij od nowa. Aktywizacja społeczno-zawodowa 

mieszkańców gminy Siemiątkowo" – Celem projektu jest 

wsparcie w aktywizacji społeczno-zawodowej 30 (21K,9M), 

mieszkańców gminy Siemiątkowo poprzez realizację 

indywidualnych ścieżek reintegracji społeczno-zawodowej w 

okresie 01.10.2020-31.10.2021. 

- "Społecznie aktywni, skuteczni zawodowo" - Celem projektu jest 

aktywizacja społeczna i zawodowa 36 (29K, 7M) osób dorosłych, 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

z terenu województwa mazowieckiego, gminy Lipowiec Kościelny 

w terminie od 01.10.2020 r. do 30.04.2022. 

- "OdNowa. Reintegracja społeczno-zawodowa w gminie 

Glinojeck" - Celem projektu jest wsparcie 

40 osób (24K,16M), w tym 10 osób z niepeł. osób wykluczonych 

lub zagr. wykluczeniem społ. Z terenu woj. mazowieckiego, 

zamieszkujących gminę i miasto Glinojeck w zwiększeniu ich 

samodzielności społecznej i skuteczności zawodowej poprzez 

objęcie ich działaniami wspierającymi ich aktywizację zawodową 

oraz stworzenie warunków do aktywnej integracji społ. w okresie 

01.11.2020-31.08.2021. 

-„Trampolina zintegrowanego rozwoju”- Cel projektu to wzrost 

dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w 

powiecie ciechanowskim oraz wyrównanie szans edukacyjnych i 

rozwojowych 12 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Termin realizacji: październik 2020r.- lipiec 2021r. 

-„Ciechanowska koalicja seniorów”- Cel realizacji zadania to 

wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych oraz 

zwiększenie wpływu osób starszych na decyzje dotyczące 

warunków życia obywateli, w tym warunków życia osób 
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starszych. Termin realizacji: lipiec- wrzesień 2021 r. 

-„Usłyszeć głos seniora”- Celem działania jest zbudowanie a 

następnie prowadzenie procesu aktywizacji społecznej środowisk 

senioralnych z obszaru realizacji projektu prowadzącego do 

zbudowania trwałej i kontynuowanej po projekcie współpracy 

seniorów oraz organizacji senioralnych na rzecz ich 

samoorganizacji i działalności społecznej. Termin realizacji: maj- 

grudzień 2021. 

-„Pełni zaangażowania, sprawni społecznie!”- Celem głównym 

realizacji zadania publicznego jest zbudowanie postaw 

aktywności społecznej i obywatelskiej, wzrost zaangażowania 

oraz zainicjowanie grup nieformalnych oraz stowarzyszeń wśród 

dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz 

rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych z terenu trzech 

powiatów województwa mazowieckiego: ciechanowskiego, 

mławskiego i żuromińskiego. Termin realizacji: sierpień 2021r. 

grudzień 2021r. 

-„MAMY MOC!”- Celem głównym realizacji zadania publicznego 

jest wzrost aktywności społecznej rodziców/opiekunów dzieci 

niepełnosprawnych i samych dzieci i osób dorosłych z 

niepełnosprawnościami znacznymi lub umiarkowanymi 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenów 3 powiatów 

województwa mazowieckiego: ciechanowskiego, przasnyskiego i 

żuromińskiego. Termin realizacji: wrzesień 2021- 

wrzesień 2023. 

 

 

3.Fundacja reprezentować będzie mazowieckie organizacje 
pozarządowe oraz instytucje zajmujące się włączeniem 
społecznych, działające na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu osób i grup zagrożonych marginalizacją. Fundacja 
jako organizacja posiadająca dużą rozpoznawalność wśród 
organizacji i instytucji pomocy społecznej Północnego Mazowsza 
posiadająca szeroką sieć kontaktów i narzędzi wymiany 
informacji będzie zabierać głos w imieniu instytucji działających 
na rzecz osób starszych, podopiecznych ośrodków pomocy 
społecznej, osób z niepełnosprawnościami. 
 
4.Fundacja nie jest formalnym uczestnikiem ciał dialogu 
społecznego, niemniej bierze udział w konsultacjach programów 
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na 
poziomie lokalnym jak również włącza się w opiniowanie 
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dokumentów strategicznych na poziomie gminy miejskiej 
Ciechanów, na terenie której prowadzi biuro. 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO FEDERACJI, SIECI, POROZUMIEŃ ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

Proszę wymienić WSZYSTKIE 

podmioty prawne, w których 

organizacja jest zrzeszona na 

prawach członka (federacje, 

konfederacje, związki, 

stowarzyszenia osób prawnych) 

 

*jeśli organizacja kandydująca nie 

jest członkiem żadnego podmiotu 

wpisać „nie dotyczy 

Nie dotyczy. 

Proszę dokładnie opisać: 

- Sieci organizacji, porozumienia, z 

którymi organizacja kandydująca 

aktualnie współpracuje, i/albo 

- Sieci organizacji, porozumienia, z 

którymi organizacja kandydująca 

ma doświadczenie we współpracy w 

przeszłości 

*pole obowiązkowe do wypełnienia 

Fundacja od kilku lat współpracuje z Federacją Ruch 

Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA – 

porozumieniem organizacji z terenu powiatu przasnyskiego. 

Współpraca polega na opracowywaniu partnerskich 

wniosków o dofinansowanie projektów w obszarze 

włączenia społecznego. Fundacja współpracuje również z 

Federacją Mazowia z Warszawy. W roku 2016 współnie 

zrealizowaliśmy projekt partnerski pod nazwą „Senior 

(po)Mocny w partycypacji” na rzecz włączenia w procesu 

partycypacyjne seniorów zamieszkujących miasto 

Ciechanów. Fundacja od killku lat jest również 

ambasadorem programu FIO-Mazowsze Lokalne, działając 

na rzecz aktywizacji młodych organizacji społecznych oraz 

grup nieformalnych z terenu wybranych powiatów 

Północnego Mazowsza. 

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 

Etap programowania (praca grupy roboczej): 
 
Nie dotyczy 

Etap konsultacji: 
 
Nie dotyczy. 
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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” 

 

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: 

- 

………………………………………………………….. 

 

Funkcja w komitecie monitorującym: 

- 

………………………………………………………….. 

 

 

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

związanych z udziałem w pracach KM. 
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Monitorowanie wdrażania środków unijnych, zgłaszanie uwag i sugestii do dokumentacji 
konkursowej w priorytetach dotyczących włączenia społecznego. 
 
 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
Dotychczasowe doświadczenia i szeroka sieć kontaktów, szczególnie w gronie organizacji 
pozarządowych Północnego Mazowsza z pewnością ułatwi kontakt z innymi organizacjami, 
podmiotami i osobami zaangażowanymi w funkcjonowanie idei społeczeństwa obywatelskiego na 
Mazowszu.  
Pełniąc funkcję członka Komitetu Monitorującego wykorzystywać będziemy następujące kanały 
komunikacji:  
- Kontakty bezpośrednie w czasie spotkań, konsultacji i konferencji;  
- Stała aktywność w mediach społecznościowych, która służyć będzie przekazywaniu informacji i 
zbieraniu informacji zwrotnych związanych z pełnieniem funkcji w Komitecie Monitorującym; 
- Współpraca z Mazowieckim Ośrodkiem Ekonomii Społecznej;  
- Organizacja spotkań i konsultacji indywidualnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych z 
terenu województwa mazowieckiego w celu omówienia bieżących spraw związanych z pracą 
Komitetu Monitorującego oraz zebrania informacji zwrotnych, jakie mogłyby zostać przedstawione w 
czasie spotkań Komitetu, a będących głosem środowiska pozarządowego Mazowsza.  

 
 

6. OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  
 

1) Oświadczenie kandydata na reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego w komitecie monitorującym 
 
Oświadczam/oświadczamy, że organizacja Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja, 
KRS nr 0000509552 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 edukacyjno-sportowa reGeneracja, KRS nr 0000509552 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 
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Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 
z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego – „kto składając zeznania mające służyć za dowód 
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 
do lat 8” oświadczam, że jestem świadoma/y o odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 

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

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

Imię i nazwisko Funkcja 

Katarzyna Szmit Prezes Zarządu Fundacji 

 
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 

 

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, 

dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26,   

03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem mail: 

iod@mazovia.pl. 

Pani/Pana dane osobowe: 

1) będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa 

w art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie w celu wyłonienia organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego; 

2) mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa 

oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu; 

3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.   

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:  

1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją; 

2) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa.  

mailto:urzad_marszalkowski@mazovia.pl
mailto:iod@mazovia.pl
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Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości 

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

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

   
1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Organizację oraz osób wskazanych przez 

Organizację, jako osoby do kontaktu jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, którego dane 

kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 

03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres 

wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@mazovia.pl.  

3. Dane osobowe:   

1) osób reprezentujących Organizację, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 lit. c 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), wynikającego z  przepisów prawa określających 

umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności właściwej reprezentacji stron. Podane tych 

danych jest warunkiem ważności podejmowanych czynności.  

2) osób wskazanych przez Organizację, jako osoby do kontaktu będą przetwarzane w prawnie 

uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f 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), w celu realizacji 

niniejszego przebiegu postępowania. Dane zostały podane przez Organizację w ramach 

prowadzonego postępowania.  

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz będą przechowywane nie 

dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach.  

5. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje 

prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia 

przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Ponadto osobom wskazanym przez Wykonawcę, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.  

6. Organizacja jest zobowiązana do przekazania zapisów niniejszego paragrafu wszystkim osobom 

fizycznym wymienionym w ust. 1.  

 

mailto:urzad_marszalkowski@mazovia.pl
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