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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze 

 
 

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

PROGRAM KRAJOWY 
 

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 

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 Łódzkiego 2021-2027 

OBSZAR TEMATYCZNY, KTÓREGO 
DOTYCZY ZGŁOSZENIE 

jedna Organizacja działająca na rzecz ochrony 
środowiska 

 
3. DANE ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  

 

Nazwa organizacji pozarządowej Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 

Forma prawna Związek Stowarzyszeń 

Nazwa rejestru właściwego dla 

organizacji pozarządowej (np. KRS 

lub ARMIR lub inny rejestr) 

Krajowy Rejestr Sądowy 

Nr rejestru właściwego dla 

organizacji pozarządowej (np. KRS) 
KRS 0000136497 

REGON REGON: 356260981 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH TAK/NIE* 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA TAK/NIE* 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TAK/NIE* 
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Adres siedziby organizacji ul. Raszyńska 32/44, lok. 140, 02-026 Warszawa 

Województwo, w którym 

zarejestrowana jest organizacja 
mazowieckie 

Adres do korespondencji ul. Raszyńska 32/44, lok. 140, 02-026 Warszawa 

Adres e-mail  info@zielonasiec.pl 

Nr telefonu 22 892 00 86 

Osoba do kontaktu Krzysztof Mrozek 

Rok założenia organizacji (dzień, 

miesiąc, rok) 
10.12.1995 

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). 

 

1. Siedziba organizacji członkowskiej ZS PZS, 

Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”, znajduje 

się w Łodzi. Realizujemy wspólne działania w 

zakresie edukacji ekologicznej.  

2. Polska Zielona Sieć jest zaangażowana w proces 

sprawiedliwej transformacji subregionu Bełchatowa, 

m.in. poprzez: 

a. Udział w Akademii Sprawiedliwej 

Transformacji organizowanej przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Łódzkiego i 

Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego 

(przedstawicielka PZS Alina Pogoda) 

b. Aktywny udział w konsultacjach 

Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 

Transformacji Województwa Łódzkiego 

(2021) 

c. Organizację konferencji „Przeminęło z 

Węglem” (Warszawa, 19.10.2022) z 

aktywnym udziałem przedstawicieli 

Bełchatowa 

d. Aktywny udział w spotkaniu eksperckim 

"Jaka przyszłość dla elektrowni Bełchatów?" 

organizowanej przez Forum Energii w 

Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

(Łódź, 20.10.2022, przedstawicielka PZS 

Alina Pogoda) 

e. Organizację wspólnie z OFOP 

obywatelskiego wysłuchania publicznego dla 

regionu bełchatowskiego w dn. 24.11.2022 

(przygotowania 9-11.2022) 
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3. Województwo Łódzkie jest jednym z 10 partnerów 

prowadzonego przez PZS Ruchu Więcej Niż 

Energia z województwa łódzkiego. Ruch Więcej niż 

Energia skupia w sumie 150 podmiotów 

instytucjonalnych z terenu całej Polski  

KRAJOWY zasięg działania 

organizacji 
TAK/NIE* 

Proszę wymienić min. 9 

województwa, w których organizacja 

prowadzi działania, albo ma 

organizacje członkowskie 

(UZASADNIĆ – np. podać przykłady 

działań lub adresy oddziałów itp.) 

 

Pole dotyczy ogólnopolskich 

organizacji kandydujących do 

programów regionalnych, w innym 

wypadku wpisać „nie dotyczy” 

1. Mazowieckie – siedziba ZS PZS, współpraca z 
urzędami centralnymi, samorządem Województwa 
Mazowieckiego oraz instytucjami samorządowymi w 
Warszawie, koordynacja grupy roboczej ds. 
realizacji ustaleń Warszawskiego Panelu 
Klimatycznego, wiceprezeska ZS PZS Marta 
Wiśniewska - członkini KM RPO Mazowieckiego 
2007-2013 

2. Dolnośląskie – siedziba organizacji członkowskiej 
Fundacja Ekorozwoju FER i miejsce działania 
wiceprezesa ZS PZS Krzysztofa Smolnickiego; 
działania związane z przygotowaniem procesu 
sprawiedliwej transformacji, udział w konsultacjach i 
wysłuchaniach projektu programu FEDŚ 2021-2027, 
wiceprezes ZS PZS Krzysztof Smolnicki - członek 
KM RPO Dolny Śląsk 2014-2020 

3. Zachodniopomorskie – siedziba organizacji 
członkowskiej Federacja Zielonych GAJA, 
współpraca z władzami samorządowymi w zakresie 
odnawialnych źródeł energii 

4. Wielkopolskie – siedziba organizacji członkowskiej 
Fundacja Biblioteka Ekologiczna, działania 
związane z przygotowaniem procesu sprawiedliwej 
transformacji, udział w grupie roboczej 
przygotowującej program FEW 2021-2027 oraz 
konsultacjach i wysłuchaniach projektu tego 
programu 

5. Łódzkie – siedziba organizacji członkowskiej 
Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”, działania 
związane z przygotowaniem procesu sprawiedliwej 
transformacji regionu Bełchatowa 

6. Lubelskie – siedziba organizacji członkowskiej 
Towarzystwo dla Natury i Człowieka, działania 
związane z przygotowaniem procesu sprawiedliwej 
transformacji, przedstawiciel organizacji 
członkowskiej Krzysztof Kowalik - członek Grupy 
Roboczej ds. programu Fundusze Europejskie dla 
Lubelskiego 2021-2027 

7. Kujawsko-pomorskie – siedziba organizacji 
członkowskiej  Stowarzyszenie “Tilia”, 
przedstawiciel organizacji członkowskiej Zbigniew 
Szcześniak - członek KM RPO Kujawsko-Pomorskie 
2014-2020 

8. Podkarpackie – siedziba organizacji członkowskiej 
Stowarzyszenie EKOSKOP,  przedstawiciel 
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organizacji członkowskiej Maciej Kunysz - członek 
KM RPO Podkarpacie 2014-2020 

9. Pomorskie – siedziba organizacji członkowskiej 
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa 

10. Małopolskie – siedziba organizacji członkowskiej 
Fundacja Aeris Futuro, siedziba ZS PZS w latach 
(2000 - 2015), działania związane z 
przygotowaniem procesu sprawiedliwej 
transformacji Małopolski Zachodniej 

11.  Śląsk – działania związane z przygotowaniem 
procesu sprawiedliwej transformacji Śląska, udział 
w grupie roboczej, konsultacjach i wysłuchaniach 
programu regionalnego FEŚL 2021-2027 

 

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) 

1 309 755,84 zł 

Średnia liczba płatnych 

współpracowników w ciągu roku za 

ostatnie trzy lata (dotyczy łącznie 

umów zlecenie oraz umów o pracę 

w przeliczeniu na etaty) 

15  

Średnia liczba wolontariuszy w 

ciągu roku za ostatnie trzy lata 
0 

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.  

Od 2004r. Polska Zielona Sieć jest zaangażowana w 

programowanie i monitorowanie funduszy unijnych pod 

kątem ochrony środowiska i udziału społecznego, jako 

jedna z niewielu organizacji o takich kompetencjach. W 

latach 2012-2016 zrealizowaliśmy 2 projekty dot. udziału 

społecznego w programowaniu perspektywy finansowej 

UE na 2014-2020 finansowane z funduszy szwajcarskich i 

norweskich oraz projekt Fundusze Europejskie dla Klimatu 

dot. perspektywy 2021-2027 finansowanego ze środków 

norweskich. 

 

Szczególnie warto wskazać: 

 

● Realizacja projektu Life+ koordynowany przez CEE 

Bankwatch Network (RegENERate: Mobilising 

Regions for Energetic Re-development and 

Transformative NECPs, LIFE19-GIC_CZ_001333): 

Krzysztof Mrozek, Rafał Rykowski, Magdalena 

Bartecka, 



5 
 

 

* W przypadku braku proszę wpisać 

„nie dotyczy” 

● Praca w Komitetach Monitorujących: 

Joanna Furmaga (Program POIiŚ 2014-2020), 

Krzysztof Smolnicki (RPO Dolny Śląsk 2004-2020, 

Interreg Polska-Saksonia 2007-2020), Marta 

Wiśniewska (POIiŚ 2014-2020), Krzysztof Mrozek 

(Podkomitet ds. rozwoju partnerstwa KUP na lata 

2014-2020) 

 

Programowanie: Joanna Furmaga (Grupa robocza CP2 i 

CP3, Grupa robocza FEnIKS, udział w wysłuchaniach 

publicznych programów i konsultacjach społecznych 

FEnIKS, FENG, FERS), Joanna Krawczyk (udział w 

wysłuchaniach publicznych programów i konsultacjach 

społecznych FEnIKS, FENG, FERS), Dominik Madej 

(udział w wysłuchaniach publicznych programów i 

konsultacjach społecznych FEnIKS, FENG, FERS), 

Krzysztof Mrozek (udział w wysłuchaniach publicznych 

programów i konsultacjach społecznych FEnIKS, FENG, 

FERS, FEW, FEDŚ, FEŚL). 

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. 

1. Doświadczenie 
 
Polska Zielona Sieć od 1995 roku prowadzi 
działalność statutową w obszarze ochrony 
środowiska, poprzez prowadzenie działań 
edukacyjnych, analitycznych, rzeczniczych. 
Działamy samodzielnie, w ramach sieci PZS a także 
w ramach regionalnych, krajowych i 
międzynarodowych porozumień. Nasza działalność 
jest udokumentowana w postaci relacji z wydarzeń i 
naszych publikacji na stronie: http://zielonasiec.pl/  
 
Polska Zielona Sieć jest inicjatorem powstania 
Ruchu Więcej niż Energia (WNE), skupiającego 
niemal 150 partnerów instytucjonalnych, w tym 
samorządy, instytucje naukowe i branżowe, 
organizacje społeczne. Pośród nich, 10 organizacji 
ma siedzibę na terenie interwencji programu 
FEŁ2027 (to: Agencja Użytkowania i Poszanowania 
Energii, Centrum Badawcze PAN Konwersja Energii 
i Źródeł Odnawialnych, Fundacja Cohabitat, 
Geotermia Uniejów, INSPRO – Instytut Spraw 
Obywatelskich, Miasto Uniejów, Ośrodek Działań 
Ekologicznych „Źródła”, SOLARPROJEKT 
Construction, Województwo Łódzkie, Zespoł Szkół 
Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku). WNE 
działa od 2015 roku na rzecz energetyki 
obywatelskiej opartej na OZE i efektywności 
energetycznej. Polska Zielona Sieć prowadzi 
sekretariat Ruchu. WNE postuluje stworzenie 
warunków do aktywnego uczestnictwa osób 

http://zielonasiec.pl/
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*dotyczy jedynie programów 

krajowych, w innym przypadku 

wpisać „nie dotyczy” 

prywatnych i instytucji oraz przedsiębiorstw spoza 
sektora energetycznego w inwestycjach w OZE oraz 
w działaniach na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej. Ponieważ budowa energetyki 
obywatelskiej w Polsce wymaga sprawiedliwych, 
przejrzystych oraz efektywnych mechanizmów 
regulacyjnych wspierających inwestowanie zarówno 
w obszarze produkcji energii elektrycznej, jak i 
ciepła, przygotowujemy rekomendacje zmian 
systemowych i konkretnych nowelizacji przepisów. 
Istotnym elementem działalności ruchu jest 
organizowanie Kongresów Energetyki 
Obywatelskiej, podczas których o rozwiązaniach dla 
transformacji energetycznej dyskutują 
przedstawiciele władz państwowych i 
samorządowych, eksperci, politycy różnych opcji i 
praktycy energetyki obywatelskiej. Apelujemy 
również o priorytetowe traktowanie poprawy 
efektywności energetycznej gospodarstw 
domowych w ramach krajowych programów 
inwestycyjnych i pomocowych. W okresie 
programowania funduszy na lata 2021-2027 
eksperci PZS analizowali projektu programów 
polityki spójności i KPO i przekazywali MFiPR i KE 
rekomendacje w zakresie finansowania 
prosumeryzmu, społeczności energetycznych itd. 
 
Uczestniczyliśmy aktywnie w konsultacjach i 
wysłuchaniach Krajowego Planu Odbudowy oraz w 
programowaniu funduszy polityki spójności w 
perspektywie 2021-2027, przede wszystkim: 
uczestnicząc w grupie roboczej przygotowującej 
programy: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 
Klimat i Środowisko (FEnIKS), Fundusze 
Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 
(FEW 2021+), Fundusze Europejskie dla Śląskiego 
na lata 2021-2027 (FEŚL 2021-2027). Składaliśmy 
także uwagi i propozycje zmian do szeregu 
programów krajowych (FEnIKS, FERS, FENG) i 
regionalnych (FEW, FEŚL i FEDŚ) w zakresie 
zrównoważonego transportu i mobilności, 
transformacji energetycznej, efektywności 
energetycznej, odnawialnych źródeł energii, 
ochrony różnorodności biologicznej, adaptacji do 
zmian klimatu oraz edukacji klimatycznej i 
sprawiedliwej transformacji. Czuwaliśmy też nad 
zapewnieniem przestrzegania zasady horyzontalnej 
nieczynienia poważnych szkód (DNSH) na każdym 
etapie programowania. 
 
Polska Zielona Sieć ma doświadczenie pracy w 
komitetach monitorujących programy polityki 
spójności (m.in. w perspektywie 2014-2020 
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 
Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc 
Techniczna a przedstawiciele organizacji 
członkowskich PZS byli członkami komitetów 
monitorujących regionalne programy operacyjne). 
 
Jesteśmy aktywnie zaangażowani w proces 
sprawiedliwej transformacji, uczestniczyliśmy w 
przygotowaniach i konsultacjach Terytorialnych 
Planów Sprawiedliwej Transformacji w regionach 
węglowych. We współpracy z władzami 
wojewódzkimi i Ogólnopolską Federacją Organizacji 
Pozarządowych (OFOP) organizujemy społeczne 
wysłuchania publiczne tych Planów. 
 
Działamy na rzecz zwiększania udziału 
społeczeństwa obywatelskiego w procesach 
związanych z Funduszami Europejskimi, zgodnie z 
horyzontalną zasadą partnerstwa. Jesteśmy 
członkami Europejskiej Społeczności Praktyki 
Partycypacji (European Community on Practice in 
Partnership, ECoPP), nasz przedstawiciel bierze 
aktywny udział w pracach Podkomitetu ds. rozwoju 
partnerstwa Komitetu Umowy Partnerstwa (na lata 
2014-2020). Organizujemy i mobilizujemy do 
udziału w procesie programowania organizacje 
pozarządowe z całego kraju działające w obszarze 
ekologii, ochrony środowiska i klimatu. Publikujemy 
raporty i analizy z oceną programowania funduszy 
pod względem wpływu programów na stan 
środowiska i naszymi rekomendacjami dot. 
ewentualnych zmian zapisów programów. (zob. 
“Fundusze Europejskie dla Klimatu. Partnerstwo w 
programowaniu funduszy europejskich na lata 2021-
2027.”, lipiec 2022, “Raport końcowy – przekrojowa 
ocena zapisów 16 Regionalnych Programów 
Operacyjnych i Szczegółowych Opisów Osi 
Priorytetowych.”, ) 
 
Prowadzimy działania o charakterze informacyjno-
edukacyjnym dotyczące efektywnego 
wykorzystywania energii w budynkach oraz 
angażujemy się w projekty społeczne związane z 
zapobieganiem ubóstwu energetycznemu i 
wdrażaniem rekomendacji klimatycznych 
wypracowanych w panelu obywatelskim. 
 
Opiniujemy projekty aktów prawnych i strategii w 
obszarze naszego działania. Zgłaszaliśmy uwagi i 
rekomendacje do projektu tzw. ustawy 
wdrożeniowej, uczestnicząc m.in. w debacie w 
parlamencie RP. 
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Prowadzimy szkolenia, warsztaty, działania 
sieciujące na poziomie regionalnym i lokalnym, 
wspierając organizacje pozarządowe w 
prowadzeniu działań proklimatycznych i 
proekologicznych. 
 

Działania związane z programowaniem KPO: 
 

a) organizacja webinaru "Tradycyjne" fundusze unijne 

a Krajowy Plan Odbudowy - różnice, podobieństwa, 

znaczenie, mity i fakty”, 21.01.2021 

b) publikacja raportu “Efektywność Energetyczna i 

Energetyka Obywatelska w Krajowym Planie 

Odbudowy Propozycje Kierunków Reform”, luty 

2021 

c) wystosowanie, wraz z 20 innymi organizacjami, 

Listu Otwartego do Premiera RP ws. włączenia 

partnerów społeczeństwa obywatelskiego do prac 

nad KPO, 09.02.2021 

d) publikacja briefingu “Wstępna ocena projektu 

Krajowego Planu Odbudowy”, 23.03.2021 

e) udział w Wysłuchaniach Publicznych dot. KPO, 

22.03.-30.03.2021 

f) publikacja dokumentu “Wspólne stanowisko 

organizacji ekologicznych w sprawie projektu 

Krajowego Planu Odbudowy” - podpisane przez 40 

organizacji pozarządowych, 2.04.2021  

g) udział w Wysłuchaniach Odwróconych, 29.06 -

5.07.2021 

h) publikacja Stanowiska “Fundusze unijne muszą 

sfinansować zielone bezpieczeństwo energetyczne 

państwa!” - podpisane przez 59 organizacji 

pozarządowych, 21.02.2022 

i) publikacja analizy “Na (długiej) drodze do zielonej 

odbudowy: KPO dla Polski”, 15.06.2022 

 

Działania związane z programowaniem programów polityki 

spójności na lata 2021-27: 

a) udział w konsultacjach społecznych Umowy 

Partnerstwa, 18.01.-22.02.2021 

b) organizacja webinaru "Tradycyjne" fundusze unijne 

a Krajowy Plan Odbudowy - różnice, podobieństwa, 

znaczenie, mity i fakty”, 21.01.2021 

c) organizacja webinaru „Fundusze Europejskie dla 

Klimatu”, 17.02.2021 



9 
 

d) udział w Wysłuchaniach Publicznych dot. 

programów krajowych z nowej perspektywy polityki 

spójności, 7.04.2021-15.07.2021 

e) udział w wysłuchaniu odwróconym Umowy 

Partnerstwa, 23.06.2021 

f) publikacja stanowiska w sprawie programu FEnIKS, 

21.07.2021 

g) publikacja analizy “Ocena realizacji zasady 

partnerstwa w Umowie Partnerstwa i w programach 

regionalnych” razem z CEE Bankwatch Network, 

29.07.2021 

h) publikacja stanowiska “Zielona transformacja musi 

być prospołeczna” - podpisane przez 14 organizacji 

pozarządowych, 16.08.2021 

i) udział w wysłuchaniu odwróconym programu 

FEnIKS, 16.02.2022 

j) publikacja Stanowiska “Fundusze unijne muszą 

sfinansować zielone bezpieczeństwo energetyczne 

państwa!” - podpisane przez 59 organizacji 

pozarządowych, 28.03.2022 

k) publikacja raportu “Fundusze Europejskie dla 

Klimatu. Partnerstwo w programowaniu funduszy 

europejskich na lata 2021-27”, 15. 07.2022r. 

 

 

2. Udział działalności organizacji w obszarze “organizacja 

pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska” 

stanowi: 

- pod względem merytorycznym: 100%; 

- pod względem finansowym: 100%; 

- pod względem osobowym: 100%. 

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); 

1. Doświadczenie 

Siedziba organizacji członkowskiej ZS PZS, Ośrodek 

Działań Ekologicznych “Źródła”, znajduje się w Łodzi. 

Realizujemy wspólne działania w zakresie edukacji 

ekologicznej.  

 

Polska Zielona Sieć jest zaangażowana w proces 

sprawiedliwej transformacji subregionu Bełchatowa, 

m.in. poprzez: 

a. Udział w Akademii Sprawiedliwej 

Transformacji organizowanej przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Łódzkiego i 

Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego 

(przedstawicielka PZS Alina Pogoda) 
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- 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” 

b. Aktywny udział w konsultacjach 

Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 

Transformacji Województwa Łódzkiego 

(2021) 

c. Organizację konferencji „Przeminęło z 

Węglem” (Warszawa, 19.10.2022) z 

aktywnym udziałem przedstawicieli 

Bełchatowa 

d. Aktywny udział w spotkaniu eksperckim 

"Jaka przyszłość dla elektrowni Bełchatów?" 

organizowanej przez Forum Energii w 

Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

(Łódź, 20.10.2022, przedstawicielka PZS 

Alina Pogoda) 

e. Organizację wspólnie z OFOP 

obywatelskiego wysłuchania publicznego dla 

regionu bełchatowskiego w dn. 24.11.2022 

(przygotowania 9-11.2022) 

 

Województwo Łódzkie jest jednym z 10 partnerów 

prowadzonego przez PZS Ruchu Więcej Niż Energia z 

województwa łódzkiego. Ruch Więcej niż Energia 

skupia w sumie 150 podmiotów instytucjonalnych z 

terenu całej Polski  

 

Ponadto Polska Zielona Sieć  uczestniczy aktywnie w 

programowaniu funduszy polityki spójności na poziomie 

regionalnym, jak i krajowym - projekt “Fundusze 

Europejskie dla Klimatu” (dotacja programu Aktywni 

Obywatele 2020-2022) - praca w grupach roboczych, 

udział w konsultacjach społecznych i wysłuchaniach 

publicznych programów FEW2021+, FEŚL 2021-2027 i 

FEDŚ 2021-2027. 

 

Udział w przygotowaniu procesu sprawiedliwej 

transformacji poprzez udział w: 

a. grupach roboczych ds. przygotowania TPST  

b. konsultacjach Terytorialnych Planów 

Sprawiedliwej Transformacji regionu 

wałbrzyskiego, zgorzeleckiego, Górnego 

Śląska, Wielkopolski Wschodniej, woj. 

łódzkiego, Małopolski Zachodniej i woj. 

lubelskiego 

c. organizacji obywatelskich wysłuchań 

publicznych nt. transformacji regionów 
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węglowych: w Wielkopolsce Wschodniej, na 

Górnym Śląsku i regionu bełchatowskiego 

d. realizacja projektu “Oddolne Zrównoważone 

Odnawialne Laboratorium Sprawiedliwej 

Transformacji” (2020-2022, dotacja 

Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej EUKI) w 

regionie Wielkopolski Wschodniej oraz 

niemieckich Łużyc.  

 
2. Udział działalności organizacji w obszarze “organizacja 
pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska” 
stanowi: 
- pod względem merytorycznym: 100%; 
- pod względem finansowym: 100%; 
- pod względem osobowym: 100%. 

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. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego  

2. Działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym 

rozwój przedsiębiorczości 

3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych 

4. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka 

oraz swobód obywatelskich, a także działania 

wspomagające rozwój demokracji 

5. Rewitalizacja  

6. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

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

określonym w pkt 1-32a 

7. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami 

 

 

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); 

1. Statut ZS PZS, par. 6 pkt. d-j określają rolę PZS 

jako moderatora i animatora środowiska 

pozarządowego w obszarze ochrony środowiska i 

klimatu oraz transformacji energetycznej: 

 

d)   wspieranie i monitorowanie uczestnictwa 

społeczeństwa w ochronie środowiska; 

e)   wspieranie pro-ekologicznych inicjatyw 

obywatelskich; 

f)   wzmacnianie ruchu ekologicznego; 

g)   tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i 

doświadczeń w ramach ruchu ekologicznego; 

h)   promowanie i organizacja wolontariatu; 
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3. w czyim imieniu wypowiada 

się organizacja kandydująca i 

dlaczego (kogo 

reprezentować będziemy w 

KM)? 

4. udział w ciałach dialogu 

społecznego (w jakich 

ciałach, na czym polega 

udział) 

 

 

 *pole obowiązkowe do wypełnienia 

i)   wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności 

lokalnych; 

j)   prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji 

ekologicznej; 

 

Par. 7 pkt. f,i,j,k: działanie ZS PZS: 

 

f) pomoc techniczną, organizacyjną, informacyjną i 

finansową organizacjom o celach nie-zarobkowych; 

i) współpraca z organami władzy publicznej, 

samorządami, środkami masowego przekazu oraz 

podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie 

partnerstwa międzysektorowego; 

j) aktywizacja społeczeństwa, wspieranie 

proekologicznych inicjatyw obywatelskich oraz 

promowanie organizowanie wolontariatu 

działającego na rzecz ochrony środowiska i 

zrównoważonego rozwoju; 

k) współpraca z organizacjami, instytucjami i 
osobami w kraju i za granicą; 
 

2. Kluczową działalnością ZS PZS jest animowanie 

współpracy i komunikacji między krajowymi 

organizacjami pozarządowymi. 

3. Organizacja kandydująca wypowiada się tak w 

imieniu szeregu organizacji pozarządowych 

zajmujących się działalnością na rzecz ochrony 

klimatu i środowiska tworzących w Polsce ruch 

ekologiczny, jak i w imieniu wszystkich obywateli i 

obywatelek zaniepokojonych stanem środowiska 

naturalnego. 

Uczestniczymy także w pracach grupy monitorującej 

wdrażanie rekomendacji Warszawskiego Panelu 

Klimatycznego a przedstawiciele ZS PZS uczestniczą w 

Podkomitecie ds. realizacji zasady partnerstwa przy 

Komitecie Umowy Partnerstwa (z-ca członkini, 

obserwatorka) 

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) 

 

1. Ogólnopolska Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

2. Grupa Zagranica  

3. CEE Bankwatch Network 

4. Carbon Market Watch 
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*jeśli organizacja kandydująca nie 

jest członkiem żadnego podmiotu 

wpisać „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 

1. Ruch Więcej niż Energia skupiający 150 partnerów 
instytucjonalnych, w tym samorządy, instytucje 
naukowe i branżowe, organizacje społeczne. Działa 
od 2015 roku na rzecz energetyki obywatelskiej 
opartej na OZE i efektywności energetycznej. 
Polska Zielona Sieć prowadzi sekretariat Ruchu.  

2. Koalicja Klimatyczna - jest porozumieniem 27 
organizacji pozarządowych zaangażowanych w 
działania na rzecz ochrony klimatu. Koalicjantami są 
organizacje z całej Polski, o różnych profilach, od 
badawczych po edukacyjne. 

3. Koalicja Sprawiedliwego Handlu - powstała w 2009 
jako inicjatywa kilkunastu małych firm i organizacji 
pozarządowych. Na bazie Koalicji w roku 2013 
powstała Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego 
Handlu” 

4. Koalicji Ratujmy Rzeki - skupia organizacje 
zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, 
obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, 
osoby, samorządy i instytucje, dla których los 
polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. 

5. Europe Beyond Coal – koalicja europejska powstała 

w 2017 roku, której celem jest stopniowe 

wycofywanie węgla w całej Europie najpóźniej do 

2030 roku. 

6. Community Power Coalition – koalicja europejska, 

która promuje demokrację energetyczną, rozwój 

obywatelskiej i wspólnotowej własności energii, 

wspólnot i spółdzielni energetycznych w oparciu o 

energię odnawialna i efektywność energetyczną 

 

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): 

 

Polska Zielona Sieć była zaangażowana w programowanie 

programu regionalnego FEŁ2027 poprzez udział w 

przygotowaniu i konsultowaniu Terytorialnego Planu 

Sprawiedliwej Transformacji – udział w Akademii 

Sprawiedliwej Transformacji organizowanej przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Łódzką Agencję 

Rozwoju Regionalnego (przedstawicielka PZS Alina 

Pogoda) 

 

W ramach działań Ruchu Więcej Niż Energia 

przekazaliśmy także do instytucji zarządzających 
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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” 

 

programami regionalnymi, w tym IZ województwa 

łódzkiego rekomendacje w zakresie uwzględnienia 

wsparcia dla energetyki obywatelskiej w projektach 

programów. 

Etap konsultacji: 

 

Polska Zielona Sieć była zaangażowana w konsultowanie 

programu regionalnego FEŁ2027 poprzez udział w 

konsultowaniu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 

Transformacji: 

a. Aktywny udział w konsultacjach 

Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 

Transformacji Województwa Łódzkiego 

(2021) 

 

Wysłuchania publiczne lub konferencje lub organizowanie 

spotkań wewnątrzbranżowych: 

 

Polska Zielona Sieć wspólnie z OFOP organizuje 

obywatelskie wysłuchanie publiczne regionu 

bełchatowskiego dn. 24.11.2022 (przygotowania 9-

11.2022). Istotnym tematem jest kwestia funduszy 

europejskich dla łódzkiego i TPST. 

Czy reprezentantka/reprezentant 

organizacji brała/brał udział w 

pracach Komitetu Monitorującego 

perspektywy 2009-2013 oraz 2014-

2020 

 

TAK/NIE* 

*niepotrzebne skreślić 

 

Jeśli TAK: 

Nazwa Komitetu monitorującego oraz w jakiej 

perspektywie: 

 

KM Mazowsze (2009-2013) 

KM POIiŚ (2014-2020) 

KM Dolny Śląsk ( 2009-2013, 2014-2020) 

KM Pomoc Techniczna (2014-2020) 

KM Interreg Saksonia (2009-2013, 2014-2020) 

 

………………………………………………………….. 

 

Funkcja w komitecie monitorującym: 

 

RPO Mazowsze 2007-2013 - Marta Wiśniewska - członkini 

RPO Dolny Śląsk 2009-2013 oraz 2014-2020 - Krzysztof 

Smolnicki - członek  
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Interreg Polska-Saksonia 2009-2013 oraz 2014-2020) - 

Krzysztof Smolnicki - członek 

Pomoc Techniczna 2014-202 - Krzysztof Wychowałek - 

członek, Elżbieta Priwieziencew - zastępczyni członka 

POIiŚ 2014-2020 - Joanna Furmaga - członkini,  

Marta Wiśniewska - zastępczyni członka 

 

………………………………………………………….. 

 

 

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

związanych z udziałem w pracach KM. 
 

 
Prawidłowe wydatkowanie środków na działania w obszarze transformacji energetycznej, w 
szczególności zgodność prowadzonych inwestycji z horyzontalną zasadą nie czynienia 
poważnych szkód (DNSH). Zwiększanie ambicji w ramach planowanych inwestycji w celu 
zapewnienia zielonego bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej Polski, 
także poprzez dekarbonizację przemysłu, co jest szczególnie istotne w kontekście sytuacji 
międzynarodowej, wzrostu cen surowców energetycznych i “derusyfikacji” źródeł energii. 
Za szczególnie istotne uważamy zapewnienie wsparcia „zielonej” konkurencyjności i 
innowacyjności przedsiębiorstw (“zazielenianie przedsiębiorstw”) w Polsce wschodniej, a także 
dopilnowanie zastosowania progresywnych i efektywnych rozwiązań w zakresie adaptacji 
miast do zmian klimatu przy zachowaniu ochrony różnorodności biologicznej. Istotne, by 
planowane „zwiększenie dostępności transportowej Polski Wschodniej” promowało 
bezemisyjny (lub niskoemisyjny) transport zbiorowy a nowe/modernizowane korytarze 
transportowe były wyznaczane z obligatoryjnym poszanowaniem przyrody i siedlisk. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
9. 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. 
 

Konsultacje w ramach sieci PZS oraz OFOP, jak również innych sieci i koalicji, w których 
uczestniczymy. 
Współpraca, działania sieciujące z organizacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska. 
Debaty, spotkania warsztatowe, okrągłe stoły i inne formy deliberacji nad konkretnymi 
rozwiązaniami i działaniami planowanymi w ramach KM w ramach sieci organizacji. 
 
 

 
 
10. OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  
 

1) Oświadczenie kandydata na reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego w komitecie monitorującym 
 
Oświadczam/oświadczamy, że organizacja Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, nr 
KRS 0000136497, spełnia wymagania, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Załącznika nr 1 do 
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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 
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, nr KRS 0000136497, 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. 

 
 
 
 
 
 
11. 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 

Joanna Furmaga - Stoczkiewicz prezeska 

Marta Wiśniewska  wiceprezeska 

Krzysztof Smolnicki wiceprezes 

  

 
 

12. 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 

 

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zgody osoby,  

której dane dotyczą 

 

 

Zgodnie z art. 13 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 

(dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Łódzkiego  

z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8, tel.: 42 663 30 00, e-mail: info@lodzkie.pl  

 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie 

przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby 

administratora. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, funkcja oraz podpis, przetwarzane będą w celach 

kontaktowych w związku z wyłonieniem organizacji pozarządowej wskazującej 

kandydata/kandydatkę na członka Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla 

Łódzkiego 2021-2027 oraz przekazania danych do Instytucji Zarządzającej FEŁ 2021-2027. 

 

4.Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

art. 6 ust. 1: lit. e) w związku z: 

- art. 16 i art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia  z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji 

zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027; 

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

wolontariacie 

 

5. Odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą: 

Instytucja Zarządzająca FEŁ 2021-2027 oraz użytkownicy strony internetowej ngo.lodzkie.pl. 

 

6. Dane będą przechowywane przez okres: 

niezbędny do realizacji zadania oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę  

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych – wieczyście. 

 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; 

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku wystąpienia 

przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO; 
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• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 RODO; 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Urząd Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje odrzuceniem 

zgłoszenia. 
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