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Załącznik nr 2 do uchwały nr 83 

Rady Działalności Pożytku Publicznego 

z dnia 14 października 2022 r.   

w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady 

Działalności Pożytku Publicznego z dnia 

11 października 2022 r. w sprawie 

procedury wyłaniania organizacji 

pozarządowych do składów komitetów 

monitorujących programy polityki 

spójności na lata 2021-2027 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAMU POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 2021-2027 

PROGRAM KRAJOWY 
 

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 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 Pomorza 2021-
2027 (FEP) 

OBSZAR TEMATYCZNY, KTÓREGO 
DOTYCZY ZGŁOSZENIE 

8) Jedna federacja organizacji pozarządowych;  

 

 
3. DANE ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  

 

Nazwa organizacji pozarządowej Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych 

Forma prawna Związek stowarzyszeń 

Nazwa rejestru właściwego dla 

organizacji pozarządowej (np. KRS 

lub ARMIR lub inny rejestr) 

Krajowy Rejestr Sądowy 
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Nr rejestru właściwego dla 

organizacji pozarządowej (np. KRS) 
0000534268 

REGON 360285914 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH TAK/NIE* 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA TAK/NIE* 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TAK/NIE* 

Adres siedziby organizacji ul. Jeziorna 2/33, 83-300 Kartuzy 

Województwo, w którym 

zarejestrowana jest organizacja 
Pomorskie 

Adres do korespondencji ul. Odrowskiego 10, 82-500 Kwidzyn 

Adres e-mail  biuro@pscop.pl 

Nr telefonu 666-812-944 

Osoba do kontaktu Piotr Stec 

Rok założenia organizacji (dzień, 

miesiąc, rok) 
10.12.2014 

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.) 

 

Nie dotyczy 

mailto:biuro@pscop.pl
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Pole dotyczy ogólnopolskich 

organizacji kandydujących do 

programów regionalnych, w innym 

wypadku wpisać „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) 

Średniorocznie 470 000 zł 

Średnia liczba płatnych 

współpracowników w ciągu roku za 

ostatnie trzy lata (dotyczy łącznie 

umów zlecenie oraz umów o pracę 

w przeliczeniu na etaty) 

21 

Średnia liczba wolontariuszy w 

ciągu roku za ostatnie trzy lata 
10 

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” 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 - projekt „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia 
prawa” (POWR.02.16.00-00-0136/21) – partner projektowy 
 
Pomorska Sieć COP powstała jako wynik realizacji dużego 

projektu naszych członków – Fundacji RC z Gdańska oraz 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska, tj. projekt 

„Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie po

morskich centrów organizacji pozarządowych” – projekt re

alizowany od października 2011 do września 2014, 

polegający na wsparciu ponad 400 NGO z Pomorza 

poprzez m.in. wzmocnienie działania 2 regionalnych COP 

i powstania nowych 4 lokalnych COP. Nie dotyczy. 

PROSZĘ DOKŁADNIE OPISAĆ: 

Minimalnie 5-letnie doświadczenie 

w reprezentowanym przez siebie 

obszarze na poziomie krajowym* 

 

Nie dotyczy 
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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” 

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 

Projekty realizowane przez członków Sieci w woj. 

pomorskim w ostatnim czasie:  

1 „Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie 

pomorskich centrów organizacji pozarządowych” – projekt 

realizowany od października 2011 do września 2014, polegający 

na wsparciu 2 regionalnych COP i 4 lokalnych COP. Dodatkowo 

wszystkie COPy udzielały pomocy organizacjom w postaci 

informacji, szkoleń, usług księgowych, promocyjnych, 

coachingu, kwota dofinansowania: 4.286 000. zł (EFS – był to 

największy projekt kompleksowego wsparcia 3 sektora w 

województwie pomorskim realizowany kiedykolwiek w historii); 

Realizatorami projektu była Fundacja RC w Gdańsku oraz CIO 

w Słupsku. Wynikiem realizacji tego projektu było powstanie 

Pomorskiej Sieci COP. 

2 „Rośniemy-dojrzewamy-wspieramy-wspólne działania na 

rzecz aktywności społecznej i III sektora w województwie 

pomorskim”. (2015) 
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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” 

Projekt zakładał wsparcie pomorskich organizacji 

pozarządowych w zakresie planowania rozwoju (coachingu) oraz 

wzmocnienia potencjałów (pule rozwojowe). Zwiększał liczbę 

ośrodków sieci COP (z 6 do 9), pozwolił również na 

usystematyzowanie mechanizmów współpracy trójsektorowej w 

ramach Funduszu Inicjowania Rozwoju (FIR). Budżet projektu 

wynosił 157 397,40 – środki pochodziły z FIO oraz wkładu 

własnego. 

3 Wspólne działania „Top Model Współpracy w 

Województwie Pomorskim” – projekt realizowany od września 

2014 roku do 30.06.2015 r. polegający na wdrażaniu przez 6 

COPów Modelu Współpracy Administracji Publicznej i 

Organizacji Pozarządowych w 6 samorządach Woj. Pomorskiego 

poprzez wzmocnienie konsultacji, współpracy finansowej i 

infrastruktury współpracy, kwota dofinansowania: 651 391 20 zł 

(EFS); projekt realizowany przez Centrum Inicjatyw 

Obywatelskich w Słupsku w partnerstwie z PS COP oraz z 

administracją publiczną (Gmina Kobylnica); 

4 „Pozarządowy Survival - jak przetrwać (i się rozwijać) w 

pozarządowym świecie" - system wspierania 3 sektora w 

województwie Pomorskim przez Pomorską Sieć COP”  - projekt 

wsparty przez UMWP  – projekt polegający na wsparciu 

infrastrukturalnym, informacyjnym, doradczym, szkoleniowym i 

integracyjnym pomorski 3 sektor. Realizacja od 2018. Projekt 

był kontynuowany w 2019 roku. W 2020 roku PS COP 

zrezygnowała z realizacji projektu, aby środki mogły trafić 

bezpośrednio do organizacji z województwa i wspomóc je w 

trudnej sytuacji w czasie pandemii. W 2021 roku Pozarządowy 

Survival był dalej realizowany i skorzystało z niego 500 

organizacji z województwa pomorskiego. 

5 Dodatkowo Ośrodki PS COP zaangażowane są w rozwój 

ekonomii społecznej  

6 "NASZE Pomorskie Rady"  

NASZE to akronim od słów: Nowoczesne-Aktywne-Silne-

Znane-Efektywne. 

Celem głównym projektu jest podniesienie: znaczenia, 

kwalifikacji, efektywności działań i wzajemnej współpracy 

funkcjonujących w województwie pomorskim różnych ciał 

dialogu społecznego działających jako Rady i dedykowanie im 

wsparcia merytorycznego do końca 2023 roku. Działania 

skierowane są do: Rad Pożytku Publicznego, Rad Organizacji 

Pozarządowych, Rad Młodzieży oraz Rad Seniorów.  

Celami szczegółowymi projektu są: szczegółowe rozpoznanie 

potrzeb i barier w rozwoju lokalnych ciał dialogu; podniesienie 

skuteczności działania poszczególnych rodzajów Rad; 

wzmocnienie aktywności i chęci dalszego angażowania się ludzi 

dotychczas włączających się w tego typu inicjatywy oraz 

systematyczna rozbudowa kadr działaczy chętnych do 

uzupełnienia, rozwoju lokalnych ciał dialogu. (w szczególności 
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młodzieży); podniesienie rozpoznawalności lokalnych członków 

Rad oraz transparentności ich działań w lokalnych 

społecznościach; budowa forum wymiany doświadczeń i 

informacji oraz wzajemnej współpracy; wzmocnienie integracji i 

wzajemnych kontaktów pomiędzy poszczególnymi Radami; 

podniesienie motywacji i poczucia społecznej wdzięczności za 

zaangażowanie i poświęcenie prywatnego czasu na rzecz dobra 

wspólnego. 

Data rozpoczęcia 2021.09.01 Data zakończenia 2023.12.31 

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu 

Wolności - Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego 

 

7 Per aspera ad astra- rozwój i profesjonalizacja PS COP i 

systemu wsparcia pomorskich NGO - to przemyślany i 

precyzyjnie zaplanowany mechanizm profesjonalizacji sektora 

wsparcia pomorskich NGO w oparciu o federację PS COP - 

wspierającą statutowo, solidarnie i równomiernie cały pomorski 

3 Sektor.  

Poprzez wdrażanie pomorskiego modelu w tym zakresie PS COP 

wyznacza trendy, pokazuje (w skali ponadregionalnej, 

ogólnopolskiej) jak należy przyczyniać się do rozwiązywania 

problemów i przezwyciężania barier hamujących rozwój 

trzeciego sektora.  

W ramach projektu wzmacniamy lokalne Centra Organizacji 

Pozarządowych, szkolimy kadrę, powołaliśmy Biuro Rzecznika 

małych i średnich organizacji pozarządowych. 

Biuro rzecznika znajduje się przy biurze federacji w Kwidzynie, 

przy ul. Odrowskiego 10. Rzecznik pełni swoją funkcję na 

miejscu, ale także mobilne, dojeżdżając do organizacji, które 

potrzebują wsparcia. 

Biuro Rzecznika prowadzi następujące działania: 

- wsparcie rzecznicze między NGO a samorządem – spotkania z 

przedstawicielami samorządów i NGO, spotkania z 

przedstawicielami sektora obywatelskiego – udzielanie porad, 

pomoc w przygotowaniu wniosków o udostępnienie informacji 

publicznej, wsparcie w otrzymaniu ekspertyzy prawnej, 

monitoring spraw/problemów zgłaszanych przez NGO 

 

- informacja – rozpowszechnianie informacji na temat: sytuacji 

sektora obywatelskiego w województwie pomorskim, procesów 

partycypacji społecznej, narzędzi wspierających rozwój 

demokracji oraz transparentności samorządów i organizacji 

pozarządowych 

-monitoring związany z pracami nad rocznymi i wieloletnimi 

programami współpracy samorządów z organizacjami 

pozarządowymi 

Data rozpoczęcia 2021.07.01 Data zakończenia 2023.12.31 

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu 

Wolności - Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego 

 

8 Baltic Sea NGO Network Conference - Dania 19-21.11.2021 

Podczas wydarzenia Prezes PS COP Piotr Stec prezentował 

raportu „Finansowanie organizacji pozarządowych przez 
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jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r.” podczas 

Forum Bałtyckich NGO w Kopenhadze w dn. 20.11.2021 r. 

Badanie zostało zlecone Fundacji MAPA Obywatelska (członek 

naszej federacji) do przygotowania przez Narodowy Instytut 

Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

To pierwsze tego typu badanie w historii Polski po 1989 r. 

Bałtycka Sieć Organizacji Pozarządowych to najważniejsze 

forum komunikacji i współpracy bałtyckich NGO - chce 

przyczynić się do działań, które mogą poprawić życie ludzi w 

regionie Morza Bałtyckiego w pokoju i bliskim sąsiedztwie. 

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu 

Wolności - Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego 

 

9 "Pomorze(MY) - rozwój i wsparcie pomorskiego 3 Sektora 

poprzez wzmocnienie federacji Pomorska Sieć COP" 

Wzmocnienie wsparcia infrastrukturalnego dostępnego w 

ramach COPów, poprzez doposażenie powiatowych Centrów 

Orgranizacji Pozarządowych (wyposażenie w sprzęt do pracy 

zdalnej, wideokonferencji, komputery, drukarki, flipcharty), 

wsparcie merytoryczne, informacyjne, doradcze, szkoleniowe i 

integracyjne.  

Data rozpoczęcia 1.07.2019 Data zakończenia 31.12.2021 

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu 

Wolności - Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego 

  

10 Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY  

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i 

innowacyjny fundusz, 

 mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i 

mieszkańców Pomorza. 

Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji 

pozarządowych, 

działających na rzecz dobra wspólnego. 

   

Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji 

pozarządowych z województwa pomorskiego: 

Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, Centrum 

Inicjatyw Obywatelskich, 

Fundacji Pokolenia, Stowarzyszenia EDUQ, Fundacji Rozwoju 

Lokalnego PARASOL, 

Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej, Regionalnego 

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, 

Fundacji Edukacji i Działań Społecznych, Fundacji Strefa Mocy 

i Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” 

we współpracy z Fundacją MAPA Obywatelska, 

Stowarzyszeniem OŚ, Fundacją Dla Was, 

Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji, Fundacją 

Mikroakademia, Stowarzyszeniem In gremio, 

Lokalną Grupą Rybacką Mòrénka, Stowarzyszeniem 

Północnokaszubka Lokalna Grupa Rybacka 

i Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Debrzno. 
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Data rozpoczęcia 2021–05–01 Data zakończenia 2023–12–31 

  

11 Regionalne Partnerstwo dla wolontariatu - edycja 2021-

2023 

Projekt jest realizowany w ramach rządowego programu "Korpus 

Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu 

Długoterminowego na lata 2018 – 2030". Strategicznym celem 

Programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań 

ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz 

długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat. 

Celami szczegółowymi są: 

1. Zwiększenie liczby wolontariuszy, którzy w sposób 

systematyczny i długoterminowy angażują się w działania 

obywatelskie. 

2. Rozwój różnorodnych form wolontariatu oferowanych 

obywatelom przez organizacje pozarządowe i instytucje 

publiczne, charakteryzujących się wysoką jakością 

prowadzonych działań. 

3. Wzrost skuteczności działania koordynatorów wolontariatu w 

organizacjach 

współpracujących z wolontariuszami. 

4. Pozytywna zmiana postrzegania wolontariatu i wzrostu 

świadomości otoczenia w 

zakresie zasad organizowania wolontariatu i włączania się 

obywateli w działania 



9 
 

ochotnicze. 

  

W województwie pomorskim program jest wdrażany przez 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku w partnerstwie z 

Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku oraz Pomorską 

Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych. 

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków 

Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu 

Długoterminowego na lata 2018-2030. 

12 Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilnemu zatrudnieniu 

w organizacjach pozarządowych- projekt Fundacji RC 

realizowany w partnerstwie z PS COP. 

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa stabilności 

zatrudnienia w III sektorze. W ramach projektu przeprowadzony 

zostanie monitoring wewnętrzny (sektora) oraz zewnętrzny 

(samorządowych polityk współpracy z NGO).  Po fazie zbierania 

danych powstanie 6 sojuszy lokalnych, działających dalej na 

rzecz stabilności zatrudnienia w NGO. Wyniki 

monitoringu  będą nagłaśniane, by wzmacniać ruch i podnosić 

świadomość społeczną. 

Data rozpoczęcie 09.2021 Data zakończenia 02.2024 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – 

Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG 

 

13 „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” - wsparcie 

udziału 150 przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych z 

terenu 3 województw: 

- Zachodnio – pomorskiego (Pracownia Pozarządowa) 

- Pomorskiego (Fundacja RC ; Pomorska Sieć COP) 

- Warmińsko – mazurskiego (Elbląskie Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw Pozarządowych) 

w procesach stanowienia prawa, w tym przede wszystkim 

stanowienia prawa krajowego. Projekt będzie realizowany w 

okresie luty 2022 - styczeń 2023, a jego realizacja obejmuje 

przede wszystkim krótkie kursy szkoleniowe dla 

przedstawicieli/ek ngo - łącznie 15 edycji 4-dniowych kursów, w 

trakcie których uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z 

tematyką dotyczącą: systemu prawnego, gromadzenie i analizy 

danych,  ekonomia, promocja. Projekt finansowany jest ze 

środków Programu Operacyjnego POWER. 
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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. 33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie 

określonym w pkt 1–32a;  

2. 34) działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i 

przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 

sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812). 

3. 27) promocji i organizacji wolontariatu; 
4. 22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego; 

1. 5. 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych; 

 

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 

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych 

obecnie skupia 12 organizacji i 4 organizacje kandydujące 

do członkostwa. Działamy w 18 powiatach woj. 

Pomorskiego poprzez Lokalne Centra Organizacji 

Pozarządowych. 

 

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych – 

największa aktywnie działająca federacja wspierająca rozwój 

sektora obywatelskiego w województwie pomorskim. Jedyna 

struktura wspierająca systemowo na terenie całego województwa 

sektor pozarządowy oraz współpracę międzysektorową. PS COP 

tworzą COPy (formalni członkowie) w: Gdańsku, Sopocie, 

Słupsku, Kwidzynie, Kartuzach, Lęborku, Ustce, Chojnice, 

Puck, Malbork, Wejherowo także COPy aspirujące i 

przygotowujące się do takiej roli (m.in., Starogard Gdański). 

PS COP adresuje swoje działania do całego, szeroko 

rozumianego sektora obywatelskiego na terenie województwa 

pomorskiego - fundacji, stowarzyszeń, związków organizacji, a 

także grup nieformalnych i ciał wspierających pomorski 3 Sektor 

tj. Rady Organizacji Pozarządowych, Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, Młodzieżowe Rady, Rady Seniorów i in. 

Organizacje tworzące federację realizują liczne projekty 

finansowane ze środków samorządowych, rządowych i 

europejskich. Przedsięwzięcia te nakierowane są na udzielanie 

wsparcia społecznościom lokalnym i NGO, budowanie 

warunków do społecznej aktywności, zacieśnianie współpracy z 

władzami samorządowymi.  
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Statut Sieci: 

§ 3 
Cel określony w § 2 może być prowadzony jako 
działalność statutowa nieodpłatna  
i odpłatna i może być realizowany poprzez: 
 

1. Wspieranie organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy 
o Działalności Pożytku Publicznego i o 
Wolontariacie, między innymi  w zakresie 
określonym w art. 4. ust. 1, punkt 1 – 33 wyżej 
wymienionej Ustawy. 
 

2. Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, 
informacyjnie lub finansowo (wsparcie zwrotne i bezzwrotne) 
organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania 
pożytku publicznego w tym: 
a. Udzielanie poradnictwa, konsultacji i informacji dla 

tworzących się i istniejących organizacji pozarządowych i 
innych inicjatyw obywatelskich. 

b. Działalność edukacyjną, badawczą, wydawniczą i w 
zakresie mediów obywatelskich. 

c. Wypracowanie i stosowanie standardów usług 
świadczonych przez Centra Organizacji Pozarządowych  

d. Integrowanie sektora pozarządowego. 
3. Prowadzenie prac na rzecz regulacji prawnych istotnych dla 

środowiska organizacji pozarządowych, monitorowanie tych 
regulacji, a także ich prawidłowego wykonywania. 

4. Zbieranie i upowszechnianie informacji dotyczących relacji 
organizacji pozarządowych z administracją publiczną, biznesem 
oraz innych instytucji 
 i organizacji pozarządowych. 

5. Działalność na rzecz budowania rzetelnego wizerunku 
organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez 
przygotowanie strategii informacyjnych dotyczących sektora 
organizacji pozarządowych,  

6. Działalność na rzecz wypracowywania i promowania wartości i 
idei wspólnych dla trzeciego sektora 

7. Działalność na rzecz podnoszenia jakości realizacji zadań, w 
tym zadań publicznych, przez organizacje pozarządowe. 

8. Nawiązywanie, wzmacnianie współpracy i wymiana 
doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi z sektora 
publicznego, prywatnego i pozarządowego, w tym działania na 
rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy miedzy społeczeństwami. 

9. Umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji 
pozarządowych. 

10. Prowadzenie badań w zakresie oczekiwań i potrzeb organizacji 
pozarządowych i obywateli, w szczególności z terenu 
województwa pomorskiego  

11. Rzecznictwo interesów na rzecz pomorskich organizacji 
pozarządowych, 

 
12. Inicjowanie i realizację działań na rzecz budowania pozytywnego 

wizerunku organizacji pozarządowych. 
 

13. Realizacja zadań, programów i działań w następujących sferach 
pożytku publicznego: oświata, edukacja, pomoc społeczna, 
działalność charytatywna, kultury, ochrony zdrowia, aktywizacja 
społeczna i zawodowa, promocja i organizacja wolontariatu oraz 
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ochrona praw kobiet, niepełnosprawnych, bezrobotnych, 
mniejszości, i innych grup marginalizowanych, działalności 
wspomagającej rozwój gospodarczy. 

14. Prowadzenie Biura Sieci. 
15. Tworzenie i rozwój kompleksowego systemu współpracy i 

Wsparcia Organizacji Pozarządowych i innych podmiotów oraz 
inicjatyw działających w sferze pożytku publicznego w 
województwie pomorskim 

 

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 

Współpraca z 18 organizacjami z województwa 

pomorskiego ,z Pomorska radą Organizacji 

Pozarządowych, organizacja  nagrody Bursztynowego 

Katamaranu, z Regionalnym Centrum Wolontariatu w 

Gdańsku ( Korpus Solidarności ) 

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): 
Prezes – Piotr Stec – został zaproszony jako jeden z 
ekspertów do opracowania Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2030, która stanowi podstawę 
do programu FEP 2021-2027. 

Etap konsultacji: 
Przedstawiciele PS COP w ramach Zespołu 
Międzysektorowego, Pomorskiej Rady Organizacji 
Pozarządowych, Pomorskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, w Ramach Pomorskiej Rady Gospodarczej 
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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: 
 
W ramach Zespołu Międzysektorowego, Pomorskiej Rady 
Organizacji Pozarządowych, Pomorskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, w Ramach Pomorskiej Rady 
Gospodarczej 
 
Udział w pracach zespołów, propozycje zmian lub zapisów 
m.in. 1% dla wzmocnienia instytucjonalnego NGO, projekt 
Funduszu Obywatelskiego, regranting 
 
 
Tak, częściowo. 

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. 
 

 
Członek Komitetu Monitorującego, reprezentujący trzeci sektor powinien być zorientowany o 
potrzebach organizacji obywatelskich, możliwościach prawnych w ramach funduszy unijnych,  
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czytać uważnie propozycje Uchwał i głosować z własnym sumieniem. Brać aktywny udział w 
posiedzeniach KM i przygotowywać ewentualnie propozycje dotyczące trzeciego sektora 
wzmacniające instytucjonalnie NGO. 
 
 
 

 
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. 
 

 
Tworzenie partnerstwa międzysektorowego lub wewnątrzsektorowego to nic innego jak dbanie o 
działania na rzecz praw podstawowych. 
We współczesnym zarządzaniu publicznym zauważalne są wyraźne dwie tendencje. Pierwsza to 
odchodzenie od powtarzalności i powielania działań oraz wykonywania instrukcji na rzecz 
koncentrowania się na kreatywności i efektywności w rozwiązywaniu problemów. Druga to tworzenie 
partnerskich relacji nie tylko w obrębie sektora publicznego, ale również współdziałanie z organizacjami 
innych sektorów, w tym z sektora organizacji pozarządowych. Samorząd terytorialny i organizacje 
pozarządowe mają wspólny cel – zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności, chociaż różnią się 
sposobami jego osiągania. 
Współcześnie za organizację non profit „uważa się taką organizację, która służy poprawie ogólnego 
poziomu życia społecznego, dzięki zebraniu i redystrybucji odpowiednich zasobów oraz dostarczeniu 
dóbr fizycznych i usług” 
 
 
 

 
 
6. OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  
 

1) Oświadczenie kandydata na reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego w komitecie monitorującym 
 
Oświadczam/oświadczamy, że organizacja Pomorska Sieć Centrów Organizacji 
Pozarządowych w Kartuzach KRS 0000534268 (nazwa organizacji; KRS) spełnia 
wymagania, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Załącznika nr 1 do uchwały nr 83 Rady 
Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji 
wyborczej, określającej zasady wyboru. 
 

2) Oświadczenie kandydata dotyczące reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa 

obywatelskiego w komitecie monitorującym 

 
Oświadczam, że osoba/osoby, które zostaną wskazane jako przedstawiciele organizacji 
Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych w Kartuzach  KRS 0000534268 
(nazwa organizacji; KRS) będą spełniać wymagania, o których mowa w § 5 ust. 2 Załącznika 
nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 
r. w sprawie ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru. O każdej zmianie statusu 
przedstawiciela organizacji pozarządowej określonej § 5 ust. 2 zostanie poinformowany 
Przewodniczący właściwego KM oraz RDPP lub właściwa WRDPP. 
 

3) Oświadczenie odpowiedzialności karnej 
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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 

Piotr Stec Prezes 

Tomasz Keler Wiceprezes 

Dorota Wiśniewska Członek Zarządu 

Alina Fegler Kotkiewicz Członek Zarządu 

Łukasz Samborski Członek Zarządu 

 
 

8. Formularz zgodnie z § 13 ust. 6 Załącznika nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności 

Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji wyborczej, 

określającej zasady wyboru. MUSI BYĆ podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za 

pomocą: 

• podpisu kwalifikowanego lub  

• profilu zaufanego lub  

• podpisu osobistego,  

które przesyła się w formie dostępnej , w formacie „pdf”, drogą  elektroniczną do 

właściwej komisji wyborczej na podany w ogłoszeniu o naborze adresie poczty 

elektronicznej. 
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Załącznik nr 1 
 

 

Zgoda i klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zgody 

osoby,  

której dane dotyczą 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-

583, Warszawa, na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 

(tzw. RODO) moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu zgłaszania kandydatów 

do składu Komitetu Monitorującego programu FEP 2021-2027. 

 

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych 

Administrator danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, 

Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl. 
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Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa 

Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: IOD@kprm.gov.pl. 

 

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych 

Celem przetwarzania danych jest wyłonienie kandydatów do składu KM FEP 2021-2027. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: okres trwania naboru i prowadzenia czynności powołania 

wybranych kandydatów do składu KM FEP 2021-2027. 

powołania wybranych kandydatów do składu KM Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

Odbiorcy danych osobowych* 

Dane zostaną powierzone do przetwarzania podmiotowi: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  

w zakresie:  

 danych udostępnionych w formularzu  w celu  

•  przeprowadzenia naboru organizacji pozarządowych przez Pomorską Radę Działalności Pożytku 

Publicznego do członkostwa w KM FEP 2021-2027. 

• Dane osobowe będą przekazane podmiotowi: ………………………………...……………...… 

Dane osobowe będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej*/**  

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

• żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania*,  

• wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym 

cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na jej podstawie przed cofnięciem zgody, 

• przeniesienia danych do innego Administratora danych*. 

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Administratora 

danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”). 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Dane osobowe będą podlegały*/*** zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

 

 

* jeśli sytuacja nie będzie miała miejsca, należy usunąć z treści klauzuli. 

** jeśli dotyczy, w klauzuli należy zamieścić także informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. f  

RODO. 

*** jeśli dotyczy, w klauzuli należy zamieścić informacje, o których mowa w art. 13 ust. 2 lit. f  

RODO. 
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