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Załącznik nr 2  

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAMU  

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAZOWSZA 2021-2027 
 
 
 

1. Formularz należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z 
instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach, następnie 
zapisać w formacie pdf 

2. Formularz w formie SKANU NIE BĘDZIE rozpatrywany. 
3. Formularz z pustymi polami nie będzie rozpatrywany.  
4. W przypadku pól, które nie dotyczą danej organizacji kandydującej, należy wpisać 

„nie dotyczy”.  
5. * 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 Mazowsza 2021‐2027 

OBSZAR TEMATYCZNY, KTÓREGO 
DOTYCZY ZGŁOSZENIE 

Organizacja działająca na rzecz praw podstawowych 

 
3. DANE ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  

 

Nazwa organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej 

Forma prawna STOWARZYSZENIE 

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

Krajowy Rejestr Sądowy 

Nr rejestru właściwego dla 
organizacji pozarządowej (np. KRS) 

000043110 

REGON 000775190 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH TAK/NIE* 
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA TAK/NIE* 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TAK/NIE* 

Adres siedziby organizacji Foksal 3/5, 00‐366 Warszawa 

Województwo, w którym 
zarejestrowana jest organizacja 

Mazowieckie 

Adres do korespondencji Foksal 3/5, 00‐366 Warszawa 

Adres e-mail  zarzad@sdrp.eu 

Nr telefonu 888171712 

Osoba do kontaktu Ireneusz Michał Hyra 

Rok założenia organizacji (dzień, 
miesiąc, rok) 

01‐10‐2001 

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). 

 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej działa 

aktywnie na terenie Województwa Mazowieckiego. W 

związku z tą działalnością został powołany w dniu 7 czerwca 

2004 roku Oddział Warszawski z siedzibą w Warszawie. 

Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (Foksal 

3/5/31, Warszawa 00‐366). Oddział Warszawski, skupia 

dziennikarzy, rzeczników prasowych, specjalistów branży 

Public Relation, reklamy, medioznawców, prasoznawców 

oraz innych profesjonalistów pracujących w mediach.  

KRAJOWY zasięg działania 
organizacji 

TAK/NIE* 

Proszę wymienić min. 9 
województw, 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” 

 

ODDZIAŁ WARSZAWSKI 

Foksal 3/5/31, Warszawa 00‐366 

 

ODDZIAŁ POMORZE ZACHODNIE 

Plac Żołnierza Polskiego 2, Szczecin 70‐551 

 

ODDZIAŁ W WARMIŃSKO MAZURSKI 

ks. Jana Hanowskiego 3/6, Olsztyn 10‐687 

 

ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI 

Szczepańska 1, Kraków 31‐011 
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ODDZIAŁ KUJAWSKO POMORSKI 

Szancera 5/73, Bydgoszcz 85‐792 

 

ODDZIAŁ LUBUSKI 

Niepodległości 25, Zielona Góra 65‐042 

 

ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH 

Młyńska 1/804, Katowice 40‐098 

 

ODDZIAŁ MORSKI 

Chlebnicka 2, Gdańsk 80‐830 

 

ODDZIAŁ W KIELCACH 

Plac Stanisława Moniuszki 2B/228, Kielce 25‐334 

 

ODDZIAŁ W LUBLINIE 

Konrada Wallenroda 4A, Lublin 20‐607 

 

ODDZIAŁ W ŁODZI 

Stary Rynek 1, Łódź 91‐439 

 

ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI 

Grunwaldzka 19/101, Poznań 60‐782 

 

ODDZIAŁ W RZESZOWIE 

Rynek 25, Rzeszów 35‐064 

 

ODDZIAŁ DOLNY SLASK 

Podwale 62/311, Wrocław 50‐010 

 
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) 

54850,36 

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

1 

Średnia liczba wolontariuszy w 
ciągu roku za ostatnie trzy lata 

145 
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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” 

Eliza Voss ‐ Zespół realizacyjny – Program Erasmus+ 

Ireneusz Michał Hyra ‐ Zespół realizacyjny – Narodowa 

Infrastruktura Superkomputerowa EuroHPC 

Ireneusz Michał Hyra ‐ Zespół realizacyjny –Krajowy Magazyn 

Danych 

Ireneusz Michał Hyra ‐ Zespół realizacyjny – EPOS‐PL+ 

Ireneusz Michał Hyra ‐ Zespół realizacyjny – PL‐GRID 

Ireneusz Michał Hyra ‐ Zespół realizacyjny – Program PRACE w 

zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie 

Ireneusz Michał Hyra – Zespół ekspercki w ramach realizacji, 

monitoringu i ewaluacji, kierownik laboratorium – Pionier‐Lab 

Irena Hamerska – Zespół realizujący – PO WER 2.16 

Usprawnienie procesu stanowienia prawa 

Ireneusz Michał Hyra – Zespół realizujący – PO WER 2.16 

Usprawnienie procesu stanowienia prawa 

Leszek Marmon – Zespół realizujący – PO WER 2.16 

Usprawnienie procesu stanowienia prawa 

Andrzej Maślankiewicz – Zespół realizujący – PO WER 2.16 

Usprawnienie procesu stanowienia prawa 

Bronisława Kufel Włodek – Zespół realizujący – PO WER 2.16 

Usprawnienie procesu stanowienia prawa 

Sławomir Pietrzyk – Zespół realizujący – PO WER 2.16 

Usprawnienie procesu stanowienia prawa 

Dominika Narożna –Zespół realizujący – Working Life and 

Migration 

Dominika Narożna –Zespół realizujący – Research Council of 

Norway 

Dominika Narożna – Zespół realizujący – EFS  4.1. 

Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz 

zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 

znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 

Dominika Narożna – Zespół realizujący, zespół badawczy – 

Journalistic Role Performance Around the Globe (JRP)  

Dominika Narożna – Zespół realizujący – Wielkopolski 

Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+ 

Dominika Narożna – Zespół realizujący – Model Science Shop 

POWER.04.01 Innowacje społeczne 

Dominika Narożna – Zespół realizujący – Aktywność 

edukacyjna zawsze się opłaca Centrum Badań i Rozwoju 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

EFS 

Anna Kolmer – Zespół realizujący – EFS ZPORR 2005‐2007 

Anna Kolmer – Zespół realizujący – EFS ZPORR 2007‐2014 

Anna Kolmer – Zespół realizujący – EFS ZPORR 2014‐2020 
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Anna Kolmer – Zespół ekspercki –  konsultacje i 

programowanie Interreg Polska – Brandemburgia i Polska – 

Niemcy Pomorze Przednie 

Marzena Wróbel Szala – Zespół realizujący – konsultacje i 

programowanie Interreg Polska – Brandemburgia i Polska – 

Niemcy Pomorze Przednie 

Ireneusz Michał Hyra – Komitet Monitorujące Fundusze 

Europejskie dla Polski Wschodniej (Program Krajowy) 

Ireneusz Michał Hyra – Komitet Monitorujące Fundusze 

Europejskie dla Rozwoju Społecznego (Program Krajowy) 

Rafał Kowalik – Komitet Monitorujące Fundusze Europejskie 

dla Polski Wschodniej (Program Krajowy) 

Emilia Piecuch – Komitet Monitorujące Fundusze Europejskie 

dla Rozwoju Społecznego (Program Krajowy) 

PROSZĘ DOKŁADNIE OPISAĆ: 
Minimalnie 5-letnie doświadczenie 
w reprezentowanym przez siebie 
obszarze na poziomie krajowym* 
 
1. Należy szczegółowo 
UDOWODNIĆ doświadczenie za 
okres ostatnich 5 lat W OBSZARZE 
, w którym składany jest formularz, 
przez podanie np.: 
- nazwy projektów (czego dotyczyły, 
jaki był ich obszar oddziaływania, 
jaka była wartość finansowa 
projektów); 
- jakie inne działania merytoryczne 
organizacja podejmowała w tym 
obszarze; 
 
2. Należy podać jaki orientacyjny 
udział % (procentowy w 
zaokrągleniu do dziesiątek) stanowi 
działalność organizacji w 
OBSZARZE, w którym składany jest 
formularz pod względem:  
- finansowym; 
- merytorycznym; 
- osobowym. 
 

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

NIE DOTYCZY 
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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” 

Osoby wymienione wyżej brały czynny udział w następujących 

projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej: 

1. Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i 

organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa 

W projekcie uczestniczyli przedstawiciele związków 

zawodowych i organizacji pozarządowych w wykładach 

teoretycznych i warsztatach praktycznych dotyczących zmian 

legislacyjnych Polskim systemie prawnym. 

2. Inwestycja w dialog.  

Projekt zakładał rozwój mechanizmów partycypacji 

konsultacyjnych poprzez szkolenia i warsztaty oraz 

doradztwo 

3. Naruszanie godności człowieka  

Szkolenia z zakresu identyfikacji, przeciwdziałania i 

zapobiegania zjawiskom naruszania praw człowieka 

4. Postawmy na komunikację 

Poprawa standardów działania w procesach informacyjnych i 

komunikacyjnych  

5. Partnerzy społeczni jako beneficjenci EFS 

Konferencja szkoleniowa w zakresie efektywnego 

wykorzystywania środków z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

6. Aktywność edukacyjna zawsze się opłaca! 

Projekt miał na celu wzrost kluczowych kompetencji, 

odpowiadających potrzebom rynku pracy, realizację szkoleń 

pozwalających na pobudzenie aktywności edukacyjnej, 

aktywizację zawodową i zapobieganie społecznemu 

wykluczeniu, poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej 

7. Journalistic Role Performance Around the Globe (JRP) 

Projekt badawczy polegał na analizie mediów drukowanych i 

analizowała wyłącznie informacji tam publikowanych w 

różnych krajach świata 

8. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

Projekt zakładał szkolenia i warsztaty w zakresie 

społeczeństwa obywatelskiego – działania wspólnot oraz 

informacja i monitoring życia lokalnego 

 

Orientacyjny udział procentowy działalności Stowarzyszenia 

w tym obszarze działania to w przybliżeniu 65% we wszystkich 

aspektach  (finansowym;, merytorycznym;, osobowym) 

REPREZENTATYWNOSĆ PODMIOTU DLA DANEGO OBSZARU 

Realizowane sfery działalności 
pożytku publicznego 

1. 22) upowszechniania i ochrony wolności i praw 
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
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Proszę wymienić realizowane przez 
organizację w okresie ostatnich 3 lat 
oraz w czasie rzeczywistym oraz 
podając je w kolejności od 
najważniejszych (należy posłużyć 
się obszarami z art. 4 z ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie) podając nie więcej 
niż 10 sfer pożytku.  

 

*pole obowiązkowe do wypełnienia 

wspomagających rozwój demokracji;.... 
2. 22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego;.... 
3. 25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;.... 
4. 26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami;.... 

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

6. 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji 
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

7. 9) działalności na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn; 

8. 10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
9. 8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy; 

10. 5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz języka regionalnego; 

11. 5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 
12. 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych; 
13. 33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność 
pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, 
wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1–32a; 

14. 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
15. 16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; 
16. 27) promocji i organizacji wolontariatu; 
17. 30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
18. 19) turystyki i krajoznawstwa; 
19. 18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego; 
20. 11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w 

tym rozwój przedsiębiorczości; 
21. 12) działalności wspomagającej rozwój techniki, 

wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie 
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej; 

22. 14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania; 

 

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

Celami Stowarzyszenia są w szczególności: 

1. wspieranie  i  rozwijanie  twórczości  dziennikarskiej, 
ochrona prawna działalności twórczej dziennikarzy, w tym 
zbiorowe  zarządzanie  ich  prawami  autorskimi  i  prawami 
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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 

pokrewnymi,  jak  również działanie na  rzecz swobodnego 
dostępu  do  informacji  publicznej,  dbałość  o  godność  i 
etykę  dziennikarzy,  o  rzetelne  i  wszechstronne 
informowanie społeczeństwa za pośrednictwem środków 
komunikowania  społecznego,  wolna  i  niezależna 
działalność wydawnicza i promocyjna autorów i twórców, 

2. działania  na  rzecz  poszanowania  języka  polskiego, 
oświaty,  nauki  i  szkolnictwa  wyższego,  nowych 
technologii, w szczególności odnoszące się do kształcenia 
na kierunkach związanych z kształceniem dziennikarzy, 

3. działania na  rzecz  rozwoju kultury  i poprawy dostępu do 
kultury,  rozwijania  uczestnictwa  w  życiu  kulturalnym 
społeczności  lokalnych, kraju  i po za granicami Polski, a w 
szczególności  seniorów, młodzieży  i  grup  wykluczonych 
społecznie, 

4. działania  na  rzecz  otwartego  i wolnego  rynku  pracy,  w 
tym  równego  dostępu  do  wszystkich  zawodów  bez 
względu na płeć,  rasę, wiek  i wyznanie, w  szczególności 
dbanie  o  rzetelność  wykonywanego  zawodu  przez 
społeczność dziennikarską, wyznaczanie  i nakreślanie ram 
etyki zawodowej, 

5. rozwój  edukacji  medialnej  społeczeństwa,  w  tym 
upowszechnianie wiedzy na  temat zasad  funkcjonowania 
mediów,  ich  celów  i  roli w  demokratycznym  państwie  i 
społeczeństwie obywatelskim oraz zagrożeń związanych z 
nieodpowiednim  i  nieodpowiedzialnym  użytkowaniem 
mediów, w  szczególności  takich  jak  cyberprzestępczość, 
cyberprzemoc, stalking i trolling, 

6. działania  na  rzecz  praw  człowieka,  w  tym  ochrona 
wolności  słowa  i  pluralizmu mediów,  na  rzecz  równego 
dostępu  obywateli  do  edukacji,  finansów,  informacji, 
kultury i sztuki, sportu i turystyki, 

7. upowszechnianie  i  ochrona  swobód  obywatelskich  oraz 
działania wspomagające  rozwój  demokracji  i  pluralizmu, 
kształtowanie postaw prospołecznych  i obywatelskich, w 
tym łatwego dostępu do informacji publicznej, 

8. działania  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania 
kontaktów  i  współpracy  między  społeczeństwami, 
działania  na  rzecz mniejszości  etnicznych  i  kulturowych, 
działania  i  pomoc  humanitarna  na  rzecz  imigrantów  i 
uchodźców,  przeciwdziałanie  dyskryminacji  osób  ze 
względu na płeć, rasę, wyznanie i wiek, 

9. wspieranie  rozwoju  wspólnot  i  społeczności  lokalnych, 
zwłaszcza  mediów  lokalnych  oraz  wspieranie  rozwoju 
instytucji samorządu terytorialnego i zawodowego, w tym 
w szczególności samorządu dziennikarskiego, 

10. rozbudzanie  i  rozwijanie  postaw  prospołecznych, w  tym 
upowszechnianie  i ochronę swobód obywatelskich wśród 
dzieci,  młodzieży,  dorosłych  i  seniorów  oraz  działania 
wspomagające  rozwój  w  zakresie  dziedzictwa  kultury, 
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edukacji  ekologicznej,  historii,  informatyki,  kultury 
fizycznej, nowych technologii, oświaty, 

11. działania mające  na  celu  pomoc  społeczną,  działania  na 
rzecz seniorów, w tym osób niepełnosprawnych i chorych, 
wspieranie  działalności  na  rzecz  zdrowia  i  opieki 
zdrowotnej,  integracji  społecznej,  rozwoju  i  promocji 
dialogu  międzypokoleniowego  i  międzykulturowego, 
przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, 

12. wspieranie i rozwój działalności na rzecz kultury fizycznej, 
sportu,  turystyki  i ochrony zdrowia wszystkich obywateli, 
w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób starszych, 

13. działania  mające  na  celu  ochronę  zdrowia  i  życia, 
przeciwdziałanie  patologiom  społecznym  oraz  promocję 
postaw  prozdrowotnych  i  bezpieczeństwa  publicznego 
oraz  prywatnego,  w  tym  działania  promocyjne  przeciw 
używaniu  tytoniu, alkoholu  i wszelkiego  rodzaju  środków 
mających  wpływ  na  zachowania  psychofizyczne  ludzi  i 
zwierząt, 

14. wspieranie  i  promocję  rozwoju  gospodarczego,  w  tym 
promocję  innowacyjności,  przedsiębiorczości,  finansów  i 
nowych technologii we wszystkich sektorach gospodarki, 

15. działania  na  rzecz  Unii  Europejskiej,  w  tym  na  rzecz 
integracji  europejskiej  oraz  rozwoju  kontaktów  i 
współpracy między  społeczeństwami,  pomoc  i  działanie 
na  rzecz  imigrantów  i  uchodźców  oraz  integracji 
międzynarodowej,  

16. rozwój i promocję działalności organizacji pozarządowych, 
w  tym  wspomaganie  rozwoju  postaw  wolontariackich, 
wspieranie  rozwoju wspólnot  i społeczności  lokalnych, w 
szczególności społeczności młodzieżowych i senioralnych, 

17. działania  na  rzecz  ekologii  i  ochrony  środowiska 
naturalnego,  transportu  i  infrastruktury,  w  tym 
promowanie  i  krzewienie  idei  dotyczących  ochrony 
gatunków zagrożonych, równowagi ekologicznej, ochrony 
wód i zrównoważonego rozwoju oraz działań dotyczących 
inwestycji  mających  znaczący  wpływ  na  środowisko  i 
przemiany klimatyczne, 

18. działania na rzecz turystyki i promocji krajoznawstwa, w 
szczególności skierowane do dziennikarzy, osób starszych 
i młodzieży w celu podniesienia ich poziomu wiedzy na 
tematy związane z kulturą, tradycją, religią i obyczajami 
regionów, a także z nawiązywaniem nowych stosunków 
partnerskich i międzynarodowych oraz działań 
promocyjnych w Polsce i poza jej granicami. 

 

Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach blisko 5500 

członków zwykłych, liczba sympatyków Stowarzyszenia 

szacowana jest na około 12000 osób. Do Stowarzyszenia 

należą dziennikarze, ludzie związani z mediami drukowanymi i 
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cyfrowymi, rzecznicy prasowi, eksperci z zakresu public 

relation, prawnicy, medioznawcy oraz ludzie nauki, kultury i 

sztuki. Dzięki swoim Oddziałom Stowarzyszenie działa  w 

zasadzie na terenie całego kraju, dzieki czemu ma 

bezpośredni kontakt ze swoimi członkami. Rozproszona 

struktura organizacji powoduje szybkie przekazywanie 

informacji oraz szybkość w podejmowaniu decyzji w każdym 

Oddziale niezależnie i samodzielnie. Kluczowym obszarem 

działania organizacji jest obszar praw podstawowych – 

wolność słowa, wolność prasy, demokracja, rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, równość i 

poszanowanie innych, ochrona praw autorskich i pokrewnych, 

niedyskryminacja ze względu na płeć, pochodzenie, wyznanie, 

rasę, wiek i przekonania polityczne. 

 

Organizacja reprezentuje nie tylko swoich członków, ale 

również sympatyków, oraz wszystkich odbiorców, którzy 

mieli, mają lub będą mieć kontakt ze Stowarzyszeniem.  

 

Członkowie Stowarzyszenia brali i biorą czynny udział w 

pracach Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, 

we Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych 

oraz współpracują z Ogólnopolską Federacją Organizacji 

Pozarządowych 

 
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 

Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy  ‐ International 

Federation of Journalists 

 

Europejska  Federacja Dziennikarzy  ‐ European Federation of 

Journalists 

 

Porozumienie Dom Dziennikarza 

 

 

Proszę dokładnie opisać: 

- Sieci organizacji, porozumienia, z 
którymi organizacja kandydująca 
aktualnie współpracuje, i/albo 

- Sieci organizacji, porozumienia, z 
którymi organizacja kandydująca 

Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy to największa na 

świecie organizacja dziennikarzy, reprezentuje 600 000 

przedstawicieli mediów ze 187 związków zawodowych i 

stowarzyszeń w ponad 140 krajach. Federacja została 

założona w 1926 roku. Federacja jest organizacją, która 

przemawia w imieniu dziennikarzy w ramach Organizacji 
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ma doświadczenie we współpracy w 
przeszłości 

*pole obowiązkowe do wypełnienia 

Narodów Zjednoczonych oraz w ramach międzynarodowego 

ruchu związkowego. Federacja organizuje zbiorowe wsparcie 

związków dziennikarzy w walce o godziwą płacę, godne 

warunki pracy i w obronie ich praw pracowniczych. Promuje 

międzynarodowe działania w obronie wolności prasy i 

sprawiedliwości społecznej poprzez silne, wolne i niezależne 

związki zawodowe i stowarzyszenia dziennikarzy. Federacja 

walczy o równość płci we wszystkich swoich strukturach, 

politykach i programach. Sprzeciwia się wszelkim rodzajom 

dyskryminacji i potępia wykorzystywanie mediów jako 

propagandy lub do promowania nietolerancji i konfliktów, 

wierzy w wolność wypowiedzi politycznej i kulturalnej. 

Federacja nie zgadza się z żadnym politycznym punktem 

widzenia, ale promuje zbiorowe działania na rzecz obrony 

praw człowieka, demokracji i pluralizmu mediów. Federacja 

wspiera dziennikarzy, gdy walczą o swoje prawa autorskie i 

zawodowe, oraz utworzył Międzynarodowy Fundusz 

Bezpieczeństwa, aby nieść pomoc humanitarną dla 

potrzebujących dziennikarzy. Polityka Federacji jest ustalana 

demokratycznie na Kongresie, który spotyka się co trzy lata, a 

prace są prowadzone przez Sekretariat pod kierownictwem 

wybranego Komitetu Wykonawczego. 

 

Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ) to największa 

organizacja dziennikarzy w Europie, reprezentująca ponad 

320 000 dziennikarzy w 73  organizacjach dziennikarskich z 45 

krajów. EFJ została utworzona w 1994 roku aby 

reprezentować interesy związków i stowarzyszeń 

dziennikarzy oraz ich członków. Ustanowiła niezależny status 

prawny jako międzynarodowe stowarzyszenie non‐profit. EFJ 

walczy o prawa społeczne i zawodowe dziennikarzy 

pracujących we wszystkich sektorach mediów w całej Europie 

poprzez silne związki zawodowe i stowarzyszenia. EFJ 

promuje i broni praw do wolności wypowiedzi i informacji 

gwarantowanych przez Artykuł 10 Europejskiej Konwencji 

Praw Człowieka. EFJ wspiera swoich członków we wspieraniu 

rozwoju związków zawodowych, rekrutowaniu nowych 

członków oraz utrzymywaniu lub tworzeniu środowisk, w 

których istnieje jakość, niezależność dziennikarska, pluralizm, 

wartości służby publicznej i przyzwoita praca w mediach. EFJ 

jest uznawana przez Unię Europejską i Radę Europy za 

reprezentacyjny głos dziennikarzy w Europie. Jest 

zarejestrowany w Rejestrze Transparentności UE (nr 

27471236588‐39). EFJ jest członkiem Komitetu 
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Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków 

Zawodowych (ETUC). 

 
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, wysłuchaniach 
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): 
 
Spotkania robocze organizowane przez Ogólnopolską, 

Federację Organizacji Pozarządowych 

 

Organizacja zgłaszała uwagi i wnioski 

 
Etap konsultacji: 
 
Spotkania robocze organizowane przez Ogólnopolską, 

Federację Organizacji Pozarządowych 

 

Organizacja zgłaszała uwagi i wnioski 

 
Wysłuchania publiczne lub konferencje lub organizowanie 
spotkań wewnątrzbranżowych: 
 
Spotkania robocze organizowane przez Ogólnopolską, 

Federację Organizacji Pozarządowych 

 

Organizacja zgłaszała uwagi i wnioski 

 

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: 
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NIE DOTYCZY 
 
Funkcja w komitecie monitorującym: 
 
NIE DOTYCZY 
 

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

 
 

   Rozwój społeczny 

 Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, 
gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej 
turystyki i bezpieczeństwa 

 Rozwój mobilności miejskiej 

 Dostępność komunikacyjna 

 Edukacja, nauka i nowe technologie 

 Gospodarka i przedsiębiorczość 

 Zielony rozwój 

 Zwiększenie dostępności regionalnej infrastruktury społecznej 

 Rynek pracy i wsparcie mieszkańców 
 
 
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. 

 
   

Stowarzyszenie będzie informować inne organizacje o przebiegu prac w Komitecie Monitorującym za 

pośrednictwem swojej strony oraz innymi kanałami komunikacji. Przedstawiciele Stowarzyszenia 

biorący udział w pracach Komitetu Monitorującego będą zobowiązani do przekazania 

szczegółowego sprawozdania z przebiegu prac. Jednocześnie Stowarzyszenie będzie się starało brać 

pod uwagę wszelkie sugestie i uwagi zgłaszane przez inne organizacje w zakresie obszaru działania 

Stowarzyszenia w Komitecie Monitorującym. 
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6. OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  
 

1) Oświadczenie kandydata na reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego w komitecie monitorującym 
 
Oświadczamy, że organizacja  STOWARZYSZENIE  DZIENNIKARZY  RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ  wpisana  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  0000043110spełnia 
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 
 
Oświadczamy, że osoby, które zostaną wskazane jako przedstawiciele organizacji . 
STOWARZYSZENIE  DZIENNIKARZY  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  wpisana  do  Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000043110 będą spełniać wymagania, o których mowa w 
§ 5 ust. 2 Załącznika nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 
14 października 2022 r. w sprawie ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru. O 
każdej zmianie statusu przedstawiciela organizacji pozarządowej określonej § 5 ust. 2 
zostanie poinformowany Przewodniczący właściwego KM oraz RDPP lub właściwa 
WRDPP. 
 

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

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

 
 

Imię i nazwisko Funkcja 
Ireneusz Michał Hyra Skarbnik Zarządu Głównego 

Sławomir Pietrzyk Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego 

 
 

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  
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 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 adres poczty 
elektronicznej. 
 

 



16 
 

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.  

 
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 
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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.  
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