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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 

                      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 

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami 

 
3. DANE ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  

 

Nazwa organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja- Ty- My 

Forma prawna Stowarzyszenie rejestrowane 

Nazwa rejestru właściwego dla 

organizacji pozarządowej (np. KRS 

lub ARMIR lub inny rejestr) 

KRS 

Nr rejestru właściwego dla 

organizacji pozarządowej (np. KRS) 
0000174689 

REGON 473204532 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH TAK/NIE* 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA TAK/NIE* 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TAK/NIE* 
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Adres siedziby organizacji ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź 

Województwo, w którym 

zarejestrowana jest organizacja 
łódzkie 

Adres do korespondencji ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź 

Adres e-mail  biuro@wsparciespoleczne.pl 

Nr telefonu 796-14-14- 40 

Osoba do kontaktu Prezes Tomasz Musielski 

Rok założenia organizacji (dzień, 

miesiąc, rok) 
02-10-2003 

WOJEWÓDZKI zasięg działania 

organizacji  
TAK/NIE* 

 

W przypadku jeśli zgłoszenie 
dotyczy organizacji składającej 
formularz w regionalnym programie, 
a siedziba znajduje się poza 
obszarem tego województwa, 
należy udowodnić prowadzenie 
udokumentowanej regularnej 
działalności na terenie objętym 
interwencją programu (teren tego 
województwa). 

 

                                     nie dotyczy 

KRAJOWY zasięg działania 

organizacji 
TAK/NIE*                      

Proszę wymienić min. 9 

województwa, w których organizacja 

prowadzi działania, albo ma 

organizacje członkowskie 

(UZASADNIĆ – np. podać przykłady 

działań lub adresy oddziałów itp.) 

 

Pole dotyczy ogólnopolskich 

organizacji kandydujących do 

programów regionalnych, w innym 

wypadku wpisać „nie dotyczy” 

                                      nie dotyczy 

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

ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ 

Średni budżet roczny organizacji w 

PLN za trzy ostatnie lata 

sprawozdawcze (wartość = suma za 

lata 2019 do 2021 podzielona na 3) 

9123241,93 zł 

mailto:biuro@wsparciespoleczne.pl


3 
 

Średnia liczba płatnych 

współpracowników w ciągu roku za 

ostatnie trzy lata (dotyczy łącznie 

umów zlecenie oraz umów o pracę 

w przeliczeniu na etaty) 

128 

Średnia liczba wolontariuszy w 

ciągu roku za ostatnie trzy lata 
20 

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” 

Prezes Tomasz Musielski- Absolwent kierunku pedagogika 

społeczna na Uniwersytecie Łódzkim, Studia 

Podyplomowe z zakresu Zarządzania Ekonomią 

Społeczną, od 1995 roku zarządza projektami z funduszy 

publicznych i unijnych. Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" oraz Łódzkiego Sejmiku 

Osób Niepełnosprawnych. 

 

Wiceprezes Dariusz Krajewski - pedagog, pracownik 

socjalny, doświadczenie w koordynacji projektów, trener 

pracy - specjalista organizacji usług opiekuńczych. 

 

 
Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie 
społeczne”, Działanie IX.3 „Rozwój Ekonomii Społecznej”, 
Poddziałanie IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii 
społecznej” 
 
RPLD.09.03.01-10-0003/17;  
 
doradca kluczowy - Agnieszka Sobczak, Agnieszka 
Kołodziejczak  
doradca kluczowy rozwojowy - Małgorzata Wlaźlak                 
psycholog - Dominika Snoch, Beata Majcher, Edyta 
Jędrzejewska 
eksperci oceny biznesplanów - Dominik Murawa, Jakub 
Pyrzanowski, Agnieszka Olszewska 
koordynator merytoryczny OWES - Agnieszka 
Kołodziejczak 
Indywidualny Doradca Przedsiębiorstwa Społecznego   - 
Maciej Niedżwiedź, Renata Piskórz-Ejtaszewska, Beata 
Ludwiczak, Emilia Pacześ, Anna Niedźwiedź, Małgorzata 
Wlaźlak 
specjalista ds.reintegracji zawodowej - Agnieszka 
Kołodziejczak, Beata Ludwiczak,  
doradca kluczowy biznesowy - Agnieszka Sobczak, 
Małgorzata Wlaźlak 
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Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie 
społeczne”, Działanie IX.3 „Rozwój Ekonomii Społecznej”, 
Poddziałanie IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii 
społecznej” 
 
RPLD.09.03.01-10-0003/20 
 
Małgorzata Wlaźlak - Doradca kluczowy z pomocą de 
minimis  
Małgorzata Wlaźlak - Koordynator merytoryczny OWES 
Małgorzata Wlaźlak - Doradca biznesowy 
Agnieszka Kołodziejczak - Specjalista ds. reintegracji 
społecznej 
Agnieszka Kołodziejczak - Doradca kluczowy bez de 
minimis 
Justyna Potoniec - Psycholog 
Urszula Mrozowska - IDPS- Indywidualny Doradca 
Przedsiębiorstwa Społecznego 
Janusz Tokar - IDPS- Indywidualny Doradca 
Przedsiębiorstwa Społecznego (rotacja pacownika) 
Barbara Pawlak - IDPS- Indywidualny Doradca 
Przedsiębiorstwa Społecznego (rotacja pacownika) 
Maciej Niedźwiedź - IDPS- Indywidualny Doradca 
Przedsiębiorstwa Społecznego 
Katarzyna Cieślak - IDPS- Indywidualny Doradca 
Przedsiębiorstwa Społecznego 
eksperci oceny biznesplanów - Dominik Murawa, Jakub 
Pyrzanowski, Agnieszka Olszewska, Maciej Plutecki, 
Adam Kubera 
 
ZAZ Łowicz  
 
umowa nr 01/ZAZ/2017 z dnia 05 maja 2017 
 
Paweł Zwoliński- koorynator pionu gastronomicznego, 
praca z osobami niepełnosprawymi  
 Michał Wojciechowski- fizjoterapeuta, praca z osobami 
niepełnosprawnymi                      
Agnieszka Grzyb- instuktor kelner, praca z osobami 
niepełnosprawnymi                                                            
Małgorzata Kędziora- instruktor kucharz, praca z osobami 
niepełnosprawnymi                                              
Katarzyna Majda- praca z osobami niepełnosprawnymi                                                   
Edyta Głos- Kierownik ZAZ, psycholog W Dziennym Domu 
Pomocy w Skierniewicach, obecnie praca z osobami 
niepełnosprawmi i starszymi                                     
Renata Michlewska-Przybysz- psycholog, praca z osobami 
niepełnosprawnymi                                                                                                                                     
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Środowiskowy Dom Samopomocy typu A,B,C w 
Brzezinach 
 
Rozp.MPiPS z 9.12.2010r ws ŚDS; uchwała 
nrLIII/389/2018 Rady Miasta Brzeziny 
 
Ewa Marciniak - Kierownik ŚDS  - specjalista z zakresu 
organizacji i zarządzanie placówkami opieki społecznej, 
doświadczenie powyżej 13 lat pracy z osobami z 
niepełnosprawnościami, 
w tym z pracownikami z niepełnosprawnościami w sferze 
intelektualnej i psychicznej 
 
Dominika Snoch – psycholog/kierownik zespołu 
terapeutycznego - psycholog diagnosta, doradca 
zawodowy, terapeuta rodzin. Doświadczenie powyżej 15 
lat pracy z osobami 
z zaburzeniami psychicznymi i osobami z innymi 
niepełnosprawnościami, w tym z osobami z 
niepełnosprawnością w sferze intelektualnej i psychicznej 
 
Emilia Klimczak - pracownik socjalny - doświadczenie w 
zakresie pracy z trudnym klientem, z klientem chorującym 
psychicznie i z niepełnosprawnością w sferze 
intelektualnej, doświadczenie powyżej 4 lat  pracy z 
osobami z zaburzeniami psychicznymi i 
niepełnosprawnymi intelektualnie oraz ich rodzinami 
 
Kinga Łącka – psycholog - specjalista z zakresu 
psychologii zdrowia i klinicznej. Doświadczenie ponad 4 
lata w zakresie pracy indywidualnej 
i grupowej z trudnym klientem, z klientem chorującym 
psychicznie oraz z innymi niepełnosprawnościami, w tym z 
zaburzeniami w sferze intelektualnej, konsultacje dla 
rodzin. 
 
Magda Wosińska – instruktor terapii/psycholog 
Doświadczenie ponad 5 lat w zakresie pracy indywidualnej 
i grupowej z trudnym klientem, z klientem chorującym 
psychicznie oraz z innymi niepełnosprawnościami, w tym z 
zaburzeniami w sferze intelektualnej, z zakresu kierunków 
terapii oraz metod pracy z mieszkańcami domów pomocy 
społecznej. 
 
Agnieszka Chmielnicka – terapeuta zajęciowy – specjalista 
z zakresu terapii poprzez sztukę, arteterapii: 
Plastykoterapii I stopnia, Biblioterapii, Teatroterapii, Gry i 
zabawy ludowe, Innowacji w terapii i opiece nad osobami 
starszymi. Doświadczenie ponad 3 lata pracy z osobami 
starszymi i chorymi, w tym chorującymi psychicznie i z 
niepełnosprawnością w sferze intelektualnej. 
 
Aneta Pietrzak - opiekun – certyfikowany opiekun osoby 
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starszej. Doświadczenie ponad 9 lat w zakresie 
świadczenia usług opiekuńczych w domach osób 
starszych i chorych, w tym chorujących psychicznie i z 
niepełnosprawnością intelektualną. Animacja czasu 
wolnego z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych, 
zapewnianie kontaktów z otoczeniem, w tym 
społecznością lokalną. Wsparcie w zakresie prowadzenia 
spraw osobistych, urzędowych, dostępie do świadczeń 
zdrowotnych, pomoc w transporcie i przemieszczaniu się. 
 
Mariola Leszek – opiekun – certyfikowany opiekun i 
asystent osób starszych i z niepełnosprawnością. 
Doświadczenie ponad 20 lat na stanowiskach asystenta i 
opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej, 
niesamodzielnej, opiekun prawny osoby z 
niepełnosprawnością. Specjalista w zakresie pomocy w 
czynnościach higienicznych i pielęgnacyjnych, podawania 
posiłków, w tym osób poruszających się na wózku 
inwalidzkim, animacji czasu wolnego z uwzględnieniem 
możliwości psychofizycznych, zapewnianie kontaktów z 
otoczeniem, w tym społecznością lokalną. Wsparcie w 
zakresie prowadzenia spraw osobistych, urzędowych, 
dostępie do świadczeń zdrowotnych, pomoc w transporcie 
i przemieszczaniu się. 
 
 
Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu 
Poddębickiego 
 
 
Europejski Fundusz Społeczny  w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020 
RPLD 09.02.01-10B003/21 
 
Ewa Twardowska- specjalista ds. organizacji usług 
społecznych, specjalista ds. organizacji i rozliczania 
posiłków i transportu,  
Katarzyna Frasunkiewicz- psycholog,  
Natalia Jóźwiak- pracownik socjalny,  
Marek Klinicki,  
Daniel Szafarz- kierowcy  
 
Co4Tran – Szkolenie na rzecz przejścia od 
zatrudnienia wspomaganego do zatrudnienia na 
wolnym rynku  
 
Erasmus + 
 
2021-1-ES01-KA220-VET-000028035 
 
Paulina Ciąćka - ekspert zarządzania zasobami ludzkimi, 
reintegracja  społeczno - zawodowa w przedsiębiorstwach 
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społecznych. Koordynator merytoryczny. 
Agnieszka Kołodziejczak - Niesłyszący ekspert w zakresie 
tematyki osób z niepełnosprawnościami ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru osób głuchych i słabosłyszących 
(realizacja doktoratu wdrożeniowego Uniwersytet Łódzki w 
zakresie dostępności dla os z niepełnosprawnościami), 
członek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy 
Urzędzie Miasta Łodzi. Koordynator administracyjny. 
 
 
POMOC II  -Centrum Usług Społecznych w 
Skierniewicach 
 
EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020 
 
RPLD.09.01.01-10-A012/19-00 
 
Maria Trojnar - koordynator projektu, specjalista ds. usług 
opiekuńczych, psycholog, kierownik placówek wsparcia 
dziennego;   
Edyta Głos - psycholog;  
Katarzyna Pawelec - terapeuta zajęciowy, pedagog oraz 
specjalista ds. usług asystenckich;  
Iwona Oleksińska - terapeuta zajęciowy;  
Krystyna Krystyanik - pielęgniarka;  
Daria Świderek,  
Barbara Witczak,  
Maria Kępczyńska,  
Katarzyna Nerka,  
Agnieszka Madej,  
Dominika Obsznajczyk - opiekun osoby wymagającej 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;  
Stanisław Korczyński - fizjoterapeuta,  
Dariusz Wrzosek,  
Arkadiusz Lesiak - kierowcy; 
 
OWES "Ja-Ty-My" 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie 
społeczne”, Działanie IX.3 „Rozwój Ekonomii Społecznej”, 
Poddziałanie IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii 
społecznej” 
 
RPLD.09.03.01-10-0004/20 
 
Paulina Ciąćka - Specjalista ds. tworzenia podmiotów 
reintegracyjnych, Specjalista ds.  reintegracji zawodowej i 
społecznej;  
Aneta Szmigiero - Specjalista ds. zamówień publicznych; 
Anna Niedźwiedź- Doradca kluczowy;  
Bogusława Ciechomska - Indywidualny Doradca PS, 
Katarzyna Niedzielska - Indywidualny Doradca PS,  
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Marta Horniatko - Indywidualny Doradca PS;  
Monika Wybraniec - Psycholog;  
Justyna Buza - animator lokalny;  
Katarzyna Benka- animator lokalny;  
Piotr Sieradzki - doradca kluczowy animacyjny;  
Jarosław Szwarc- doradca biznesowy;  
Dariusz Krajewski- koordynator merytoryczny,  
Tomasz Musielski- Specjalista ds. zamówień publicznych 
 
 
Galeria Dźwięków 2021 
 
Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 
2021 roku 
 
15/KEII/21/K 
 
Jarosław Szwarc - Koordynator projektów. Specjalizacja w 
dostępie kultury dla osób niepełnosprawnych i 
zagrożonych wykluczeniem. 
 
 
Nuty wyjęte z kadru 
 
Kultura dostępna 2022 
 
09291/22/FPK/NCK 
 
Tomasz Musielski - koordynator, wieloletnie doświadczenie 
w zarządzaniu projektami finansowanymi z środków 
publicznych, w realizacji projektów skierowanych do osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
Jarosław Szwarc - Twórca spektaklu - producent projektu - 
Koordynator projektów. Specjalizacja w dostępie kultury 
dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem. 
 
 
 

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.: 

Nie dotyczy  
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- 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 

zaokrągleniu do dziesiątek) stanowi 

działalność organizacji w 

OBSZARZE, w którym składany jest 

formularz pod względem:  

- finansowym; 

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie 

społeczne”, Działanie IX.3 „Rozwój Ekonomii Społecznej”, 

Poddziałanie IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii 

społecznej” 

 

RPLD.09.03.01-10-0003/17; 

 

Tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach 

Społecznych, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz 

wsparcie i rozwój PES. W projekcie realizowane było 

wsparcie animacyjne, inkubacyjne oraz dotacytjne na 

tworzenie miejsc pracy. Uczestnicy projektu objęci byli 

pomocą ekspertów biznesowych oraz wsparciem 

psychologa oraz specjalisty ds. reintegracji. Projekt 

realizowany był w trójstronnym partnerstwie 

 

doradca kluczowy - Agnieszka Sobczak, Agnieszka 
Kołodziejczak  
doradca kluczowy rozwojowy - Małgorzata Wlaźlak                 
psycholog - Dominika Snoch, Beata Majcher, Edyta 
Jędrzejewska 
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- merytorycznym; 

- osobowym. 

 

*dotyczy jedynie programów 

regionalnych, w innym przypadku 

wpisać „nie dotyczy” 

eksperci oceny biznesplanów - Dominik Murawa, Jakub 
Pyrzanowski, Agnieszka Olszewska 
koordynator merytoryczny OWES - Agnieszka 
Kołodziejczak 
Indywidualny Doradca Przedsiębiorstwa Społecznego   - 
Maciej Niedżwiedź, Renata Piskórz-Ejtaszewska, Beata 
Ludwiczak, Emilia Pacześ, Anna Niedźwiedź, Małgorzata 
Wlaźlak 
specjalista ds.reintegracji zawodowej - Agnieszka 
Kołodziejczak, Beata Ludwiczak,  
doradca kluczowy biznesowy - Agnieszka Sobczak, 

Małgorzata Wlaźlak 

 

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie 

społeczne”, Działanie IX.3 „Rozwój Ekonomii Społecznej”, 

Poddziałanie IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii 

społecznej” 

 

RPLD.09.03.01-10-0003/20 

 

Tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach 

Społecznych, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz 

wsparcie i rozwój PES. W projekcie realizowane było 

wsparcie animacyjne, inkubacyjne oraz dotacytjne na 

tworzenie miejsc pracy. Uczestnicy projektu objęci byli 

pomocą ekspertów biznesowych oraz wsparciem 

psychologa oraz specjalisty ds. reintegracji. Projekt 

realizowany był w trójstronnym partnerstwie 

 

Małgorzata Wlaźlak - Doradca kluczowy z pomocą de 
minimis  
Małgorzata Wlaźlak - Koordynator merytoryczny OWES 
Małgorzata Wlaźlak - Doradca biznesowy 
Agnieszka Kołodziejczak - Specjalista ds. reintegracji 
społecznej 
Agnieszka Kołodziejczak - Doradca kluczowy bez de 
minimis 
Justyna Potoniec - Psycholog 
Urszula Mrozowska - IDPS- Indywidualny Doradca 
Przedsiębiorstwa Społecznego 
Janusz Tokar - IDPS- Indywidualny Doradca 
Przedsiębiorstwa Społecznego (rotacja pacownika) 
Barbara Pawlak - IDPS- Indywidualny Doradca 
Przedsiębiorstwa Społecznego (rotacja pacownika) 
Maciej Niedźwiedź - IDPS- Indywidualny Doradca 
Przedsiębiorstwa Społecznego 
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Katarzyna Cieślak - IDPS- Indywidualny Doradca 
Przedsiębiorstwa Społecznego 
eksperci oceny biznesplanów - Dominik Murawa, Jakub 

Pyrzanowski, Agnieszka Olszewska, Maciej Plutecki, 

Adam Kubera 

 

Udział procentowy: 

- finansowym  - 20% 
- merytorycznym - 20% 
- osobowym - 20% 

 

Podmiot prawny – WRZOS 

 

ZAZ Łowicz 

 

umowa nr 01/ZAZ/2017 z dnia 05 maja 2017 

 

Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie 

Społeczne „Ja-Ty-My” w Łowiczu istnieje od 1 lipca 2017. 

Obecnie ZAZ zatrudnia  23 osóby ze znacznym i 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności . Świadczy  

usługi gastronomiczne stacjonarne i cateringowe, realizuje 

zadania z zakresu ekonomii społecznej , zapewnia miejsca 

pracy  dostosowane do niepełnosprawności oraz stwarza 

warunki do rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej. 

Głównym celem zakładu jest aktywizacja zawodowa osób 

niepełnosprawnych i przystosowanie do pracy na otwartym 

rynku. 

 

Paweł Zwoliński- koorynator pionu gastronomicznego, 

praca z osobami niepełnosprawymi                                  

Michał Wojciechowski- fizjoterapeuta, praca z osobami 

niepełnosprawnymi                                 

Agnieszka Grzyb- instuktor kelner, praca z osobami 

niepełnosprawnymi                                                            

Małgorzata Kędziora- instruktor kucharz, praca z osobami 

niepełnosprawnymi                                              

Katarzyna Majda- praca z osobami niepełnosprawnymi                                                   

Edyta Głos- Kierownik ZAZ, psycholog W Dziennym Domu 

Pomocy w Skierniewicach, obecnie praca z osobami 

niepełnosprawmi i starszymi                                    

Renata Michlewska-Przybysz- psycholog, praca z osobami 

niepełnosprawnymi                 

 

Udział procentowy - 100 % we wszystkich obszarach       
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Współpraca z Klubem Seniora Radość, Współpraca z 

takimi instytucjami jak: PCPR Łowicz, PUP Łowicz, MOPS 

Łowicz 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A,B,C w 

Brzezinach 

 

Rozp.MPiPS z 9.12.2010r ws ŚDS; uchwała 

nrLIII/389/2018 Rady Miasta Brzeziny 

 

Celem projektu jest zapewnienie osobom chorującym 

psychicznie i z niepełnosprawnością umysłową oparcia 

społecznego pozwalającego im na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i 

integrację społeczną. Kształtowanie umiejętności i 

sprawności niezbędnych do realizacji zadań życia 

codziennego oraz podejmowanie różnych ról społecznych 

w swoim naturalnym środowisku w miarę możliwości 

samodzielnie, niezależnie i godnie poprzez: prowadzenie 

ośrodka wsparcia pobytu dziennego w formie 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach, typu 

A,B,C dla łącznie co najmniej 30 osób dorosłych, 

przewlekle chorych psychicznie, niepełnosprawnych 

intelektualnie 

 

Ewa Marciniak - Kierownik ŚDS  - specjalista z zakresu 
organizacji i zarządzanie placówkami opieki społecznej, 
doświadczenie powyżej 13 lat pracy z osobami z 
niepełnosprawnościami, 
w tym z pracownikami z niepełnosprawnościami w sferze 
intelektualnej i psychicznej 
 
Dominika Snoch – psycholog/kierownik zespołu 
terapeutycznego - psycholog diagnosta, doradca 
zawodowy, terapeuta rodzin. Doświadczenie powyżej 15 
lat pracy z osobami 
z zaburzeniami psychicznymi i osobami z innymi 
niepełnosprawnościami, w tym z osobami z 
niepełnosprawnością w sferze intelektualnej i psychicznej 
 
Emilia Klimczak - pracownik socjalny - doświadczenie w 
zakresie pracy z trudnym klientem, z klientem chorującym 
psychicznie i z niepełnosprawnością w sferze 
intelektualnej, doświadczenie powyżej 4 lat  pracy z 
osobami z zaburzeniami psychicznymi i 
niepełnosprawnymi intelektualnie oraz ich rodzinami 
 
Kinga Łącka – psycholog - specjalista z zakresu 
psychologii zdrowia i klinicznej. Doświadczenie ponad 4 
lata w zakresie pracy indywidualnej 
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i grupowej z trudnym klientem, z klientem chorującym 
psychicznie oraz z innymi niepełnosprawnościami, w tym z 
zaburzeniami w sferze intelektualnej, konsultacje dla 
rodzin. 
 
Magda Wosińska – instruktor terapii/psycholog 
Doświadczenie ponad 5 lat w zakresie pracy indywidualnej 
i grupowej z trudnym klientem, z klientem chorującym 
psychicznie oraz z innymi niepełnosprawnościami, w tym z 
zaburzeniami w sferze intelektualnej, z zakresu kierunków 
terapii oraz metod pracy z mieszkańcami domów pomocy 
społecznej. 
 
Agnieszka Chmielnicka – terapeuta zajęciowy – specjalista 
z zakresu terapii poprzez sztukę, arteterapii: 
Plastykoterapii I stopnia, Biblioterapii, Teatroterapii, Gry i 
zabawy ludowe, Innowacji w terapii i opiece nad osobami 
starszymi. Doświadczenie ponad 3 lata pracy z osobami 
starszymi i chorymi, w tym chorującymi psychicznie i z 
niepełnosprawnością w sferze intelektualnej. 
 
Aneta Pietrzak - opiekun – certyfikowany opiekun osoby 
starszej. Doświadczenie ponad 9 lat w zakresie 
świadczenia usług opiekuńczych w domach osób 
starszych i chorych, w tym chorujących psychicznie i z 
niepełnosprawnością intelektualną. Animacja czasu 
wolnego z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych, 
zapewnianie kontaktów z otoczeniem, w tym 
społecznością lokalną. Wsparcie w zakresie prowadzenia 
spraw osobistych, urzędowych, dostępie do świadczeń 
zdrowotnych, pomoc w transporcie i przemieszczaniu się. 
 
Mariola Leszek – opiekun – certyfikowany opiekun i 

asystent osób starszych i z niepełnosprawnością. 

Doświadczenie ponad 20 lat na stanowiskach asystenta i 

opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej, 

niesamodzielnej, opiekun prawny osoby z 

niepełnosprawnością. Specjalista w zakresie pomocy w 

czynnościach higienicznych i pielęgnacyjnych, podawania 

posiłków, w tym osób poruszających się na wózku 

inwalidzkim, animacji czasu wolnego z uwzględnieniem 

możliwości psychofizycznych, zapewnianie kontaktów z 

otoczeniem, w tym społecznością lokalną. Wsparcie w 

zakresie prowadzenia spraw osobistych, urzędowych, 

dostępie do świadczeń zdrowotnych, pomoc w transporcie 

i przemieszczaniu się. 

 

Udział procentowy - 100 % 
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Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu 

Poddębickiego 

 

Europejski Fundusz Społeczny  w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 

 

RPLD 09.02.01-10B003/21 

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej 

jakości usług społecznych poprzez utworzenie 

i prowadzenie na terenie powiatu poddębickiego w okresie 

01.10.2021 r. – 30.06.2023 r. 98 miejsc świadczenia usług 

społecznych dla 311 osób, w tym: 140 osób 

potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  

69 rodziców zastępczych (41K,28M) i 67 wychowanków 

(26K,41M) w formie: usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla 20 , usług AOON dla 20 , 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

Ewa Twardowska- specjalista ds. organizacji usług 

społecznych, specjalista ds. organizacji i rozliczania 

posiłków i transportu, Katarzyna Frasunkiewicz- psycholog, 

Natalia Jóźwiak- pracownik socjalny, Marek Klinicki, Daniel 

Szafarz- kierowcy 

 

Udział procentowy: 

- finansowym   około 20% 
- merytorycznym około 20% 
- osobowym 30% 

 

Co4Tran – Szkolenie na rzecz przejścia od 

zatrudnienia wspomaganego do zatrudnienia na 

wolnym rynku 

 

Erasmus + 

 

2021-1-ES01-KA220-VET-000028035 

 

Projekt ma na celu zaprojektowanie odpowiedniego i 
uniwersalnego opracowania, które  w ramach dobrych 
praktyk pracy w środowisku europejskim będzie wsparciem 
zespołów multidyscyplinarnych, które towarzyszą osobom 
pracującym z osobami z niepełnosprawnością. Projekt 
realizuje działanie aby ułatwić osobom z 
niepełnosprawnościami przejście z firmy integracyjnej na 
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zwykły rynek pracy, dzięki stanowisku pracy osoby 
„zarządzającej przejściem”.  
Współpraca z organizacjami partnerskimi ma na celu 

kształtowanie polityk na arenie europejskiej 

 

Paulina Ciąćka - ekspert zarzadzania zasobami ludzkimi, 
reintegracja  społeczno - zawodowa w przedsiębiorstwach 
społecznych. Koordynator merytoryczny. 
Agnieszka Kołodziejczak - Niesłyszący ekspert w zakresie 

tematyki osób z niepełnosprawnościami ze szczególnym 

uwzględnieniem obszaru osób głuchych i słabosłyszących 

(realizacja doktoratu wdrożeniowego Uniwersytet Łódzki w 

zakresie dostępności dla os z niepełnosprawnościami), 

członek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy 

Urzędzie Miasta Łodzi. Koordynator administracyjny. 

 

Sieć EUCIE 

 

Udział procentowy: 

- finansowym   około 100 % 
- merytorycznym około 100% 
- osobowym 100% 

 

EUCIE aktywnie działa na forum międzynarodowym celem 

szerokiej popularyzacji tematyki ekonomii społecznej i 

wzmocnienia wsparcia podmiotów ekonomii społecznych 

ze szczególnym uwzględniem spółdzielni socjalnych, 

przedsiębiorstw społecznych zatrudniajacych osoby z 

niepełnosprawnością w Europie 

 

POMOC II  -Centrum Usług Społecznych w 

Skierniewicach 

 

EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020 

 

RPLD.09.01.01-10-A012/19-00 

 

Projekt ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych oraz 

potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

poprzez zwiększeniu usług do specjalistycznych usług 

opiekuńczych i asystenckich, zamieszkujących Miasto 

Skierniewice. W projekcie gwarantujemy 24 miejsca w 2 

domach pobytu, 40 miejsc w usłudze opiekuńczej w 

miejscu zamieszkania oraz 32 miejsca w usłudze 

asystenckiej. Dodatkowo każdy uczestnik objęty jest pracą 

socjalną oraz ma możliwość skorzystania z usługi posiłków 

w miejscu zamieszkania, poradnictwa specjalistycznego 
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(prawne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne oraz 

oligofrenopedagogiczne) a także z wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego 

 

Maria Trojnar - koordynator projektu, specjalista ds. usług 

opiekuńczych, psycholog, kierownik placówek wsparcia 

dziennego;  Edyta Głos - psycholog; Katarzyna Pawelec - 

terapeuta zajęciowy, pedagog oraz specjalista ds. usług 

asystenckich; Iwona Oleksińska - terapeuta zajęciowy; 

Krystyna Krystyanik - pielęgniarka; Daria Świderek, 

Barbara Witczak, Maria Kępczyńska, Katarzyna Nerka, 

Agnieszka Madej, Dominika Obsznajczyk - opiekun osoby 

wymagającej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 

Stanisław Korczyński - fizjoterapeuta, Dariusz Wrzosek, 

Arkadiusz Lesiak - kierowcy; 

 

Współpraca z Skierniewickim Stowarzyszeniem 

"Amazonki"; Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 

"Sprawni Inaczej"; Samorząd Miasta Skierniewice; Dom 

Pomocy Społecznej w Skierniewicach; OSP Wola 

Makowska; KMP Skierniewice; Przedszkole nr 4; 

 

OWES "Ja-Ty-My" 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie 

społeczne”, Działanie IX.3 „Rozwój Ekonomii Społecznej”, 

Poddziałanie IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii 

społecznej” 

 

RPLD.09.03.01-10-0004/20 

 

Tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach 

Społecznych, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz 

wsparcie i rozwój PES. W projekcie realizowane było 

wsparcie animacyjne, inkubacyjne oraz dotacytjne na 

tworzenie miejsc pracy. Uczestnicy projektu objęci byli 

pomocą ekspertów biznesowych oraz wsparciem 

psychologa oraz specjalisty ds. reintegracji. Projekt 

realizowany był w trójstronnym partnerstwie. 

 

Paulina Ciącka - Specjalista ds. tworzenia podmiotów 

reintegracyjnych, Specjalista ds.  reintegracji zawodowej i 

społecznej; Aneta Szmigiero - Specjalista ds. zamówień 

publicznych; Anna Niedźwiedź- Doradca kluczowy; 

Bogusława Ciechomska - Indywidualny Doradca PS, 
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Katarzyna Niedzielska - Indywidualny Doradca PS, Marta 

Horniatko - Indywidualny Doradca PS; Monika Wybraniec - 

Psycholog; Justyna Buza - animator lokalny; Katarzyna 

Benka- animator lokalny; Piotr Sieradzki - doradca 

kluczowy animacyjny; Jarosław Szwarc- dordca 

biznesowy; Dariusz Krajewski- koordynator merytoryczny, 

Tomasz Musielski- Specjalista ds. zamówień publicznych 

 

Udział procentowy: 

- finansowym  - 20% 
-merytorycznym - 20% 
- osobowym - 20% 

 

Galeria Dźwięków 2021 

 

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 
2021 roku 
 
15/KEII/21/K 
 
Projekt zakładał zorganizowanie cyklu 3 wydarzeń 
kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i 
światowego dziedzictwa kultury. Każde wydarzenie 
składać się będzie z dwóch części: wywiadu z artystą oraz 
koncertu muzycznego. Całość została zarejestrowana i 
udostępniona bezpłatnie w serwisie YouTube. 
 
Jarosław Szwarc - Koordynator projektów. Specjalizacja w 
dostępie kultury dla osób niepełnosprawnych i 
zagrożonych wykluczeniem. 
 
Nuty wyjęte z kadru 
 
Kultura dostępna 2022 – Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego – Narodowe Centrum Kultury 
 
09291/22/FPK/NCK 
 
Projekt zakładał zorganizowanie 2 koncertów, których 
celem jest przypomnienie muzyki stanowiącej tło polskich 
produkcji filmowych. W koncertach na żywo, wśród 
widowni przewiduje się udział osób ze szczególnymi 
potrzebami (osoby niepełnosprawne, zagrożone 
wykluczeniem społecznym). Koncert został zarejestrowany 
i udostępniony zostanie bezpłatnie w serwisie YouTube. 
 
Tomasz Musielski - koordynator, wieloletnie doświadczenie 
w zarządzaniu projektami finansowanymi z środków 
publicznych, w realizacji projektów skierowanych do osób 
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zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jarosław Szwarc 
- Twórca spektaklu - producent projektu - Koordynator 
projektów. Specjalizacja w dostępie kultury dla osób 
niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem. 
 
Zakład Aktywności Zawodowej "Ja - Ty - My" filia w 
Tuszynie 
 
RPO WŁ, 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
 
RPLD.09.01.01-10-B030/18 
 
Celem proj. jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub w stopniu 
umiarkowanym, u których stwierdzono u których 
stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę 
psychiczną. W ramach ZAZ prowadzona jest restauracja w 
Tuszynie, w której pracują osoby z niepełnosprawnością. 
Uczestnicy mają także zapewnioną rehabilitację społeczną 
i zawodową. Wsparciem objęci są także opiekunowie ON. 
 
Agata Kłos - kierownik, absolwentka studiów 
podyplomowych z zarządzania PES 
Piotr Pietrzak - kierownik, wieloletnie doświadczenie w 
ekonomii społecznej 
Sonia Szukalska - psycholog;  
Agnieszka Chojnacka - fizjoterapeutka 
Izabela Bogusiak, Dariusz Walas - instruktorzy kucharze, 
Hubert Bogusiak - instruktor kelner 
 
Piotr Pietrzak                                                                                                                                                                    
- Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz 
standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii 
społecznej.                                                                                                                                          
- Zespół interdyscyplinarny ds. współpracy sektora 
biznesu, przedstawicieli nauki z podmiotami ekonomii 
społecznej, działający przy Regionalnym Komitecie 
Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim.     
 
Udział procentowy – 100% 
 
Rozwój filii Zakładu Aktywności Zawodowej "Ja - Ty - 
My" w Tuszynie 
 
RPO WŁ, 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
 
RPLD.09.01.01-10-0087/21-00 
 
Celem proj. jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub w stopniu 
umiarkowanym, u których stwierdzono u których 
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stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę 
psychiczną. W ramach ZAZ prowadzona jest restauracja w 
Tuszynie, w której pracują osoby z niepełnosprawnością. 
Uczestnicy mają także zapewnioną rehabilitację społeczną 
i zawodową. Wsparciem objęci są także opiekunowie ON. 
 
 
 
                                                                                              

 

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. Art.4 Pkt. 7) działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

2. Art.4 Pkt.8) promocji zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

3. Art.4 Pkt.11) działalności wspomagającej rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

4. Art.4 Pkt. 13) działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych; 

5. Art.4 Pkt.33) działalności na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 
3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a. 

6. Art.4 Pkt. 32) przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym; 

7. Art.4 Pkt.27) promocji i organizacji wolontariatu; 
8. . Art.4 Pkt. 2) działalności na rzecz integracji i 

reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

9. Art.4 Pkt.3) działalności charytatywnej; 
Art.4 Pkt. 1) pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

10.  Art.4 Pkt. 1) pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
 

 

 

Proszę wykazać, że organizacja jest 

podmiotem reprezentatywnym dla 

podmiotów działających w 

obszarze, w którym kandyduje 

organizacja 

 

Proszę: 

1. zaprezentować zapisy w 
statucie; 

1, 

STATUT 
Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” 
tekst jednolity z dnia 29 maja 2018 roku 

 

Rozdział II: Cele i sposoby działania 
§5 
Celem stowarzyszenia WS „Ja-Ty-My” jest: 
1) rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób 
niepełnosprawnych; 
2) pomoc społeczna, w tym aktywizacja zawodowa i 
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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 

społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
w szczególności z powodu bezrobocia, choroby 
psychicznej, niepełnosprawności, wieku senioralnego, 
trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzin; 
3) działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w 
tym działalność lecznicza na rzecz osób, o których mowa 
w pkt. 1 i 2; 
4) pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób; 
5) pomoc rodzinom, prawnym opiekunom osób 
niepełnosprawnych w zapewnieniu im i ich podopiecznym 
godnego życia; 
6) działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i 
zapobieganie rozwojowi patologii społecznej; 
7) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i 
rekreacji, podnoszenie sprawności fizycznej i stanu 
zdrowia społeczeństwa; 
8) prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych 
uzależnieniem lub uzależnionych od alkoholu i innych 
środków psychoaktywnych oraz ich rodzin. 
9) rozwój i promocja idei społeczeństwa obywatelskiego. 
Budowa społeczeństwa 
obywatelskiego; 
10) wzmacnianie sektora organizacji pozarządowych; 
11) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania; 
12) działalność w zakresie krajoznawstwa oraz 
wypoczynku; 
13) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji; 
14) promocja i organizacja wolontariatu; 
15) działalność charytatywna; 
16) udzielanie porad prawnych. 
17) działalność na rzecz aktywizacji i poprawy jakości 
życia seniorów, dzieci i młodzieży. 
§6 
Stowarzyszenie WS „Ja-Ty-My” realizuje swoje cele m in. 
poprzez: 
1) podejmowanie działań mających na celu umożliwienie 
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w 
szczególności osobom bezrobotnym, chorującym 
psychicznie, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym, 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz ich 
rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 
2) podejmowanie działań zmierzających do życiowego 
usamodzielnienia osób, o których mowa w pkt. 1 i ich 
rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem; 
3) podejmowanie działań mających na celu zmianę postaw 
pracodawców do zatrudniania osób, o których mowa w pkt. 
1; 
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4) podejmowanie działań organizacyjnych, 
psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, 
edukacyjnych, społecznych, prawnych zmierzających do 
osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie osób, o których 
mowa w pkt. 1 i ich rodzin, możliwie najwyższego poziomu 
ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej; 
5) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie 
aktywności zawodowej i społecznej osób, o których mowa 
w pkt. 1 i ich rodzin; 
6) wyrabianie w osobach, o których mowa w pkt. 1 
umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych; 
7) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i 
zachowań sprzyjających integracji z osobami, o których 
mowa w pkt. 1 i ich rodzinami; 
8) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 
osób, o których mowa w pkt. 1 i ich rodzin; 
9) propagowanie zasad szeroko rozumianego 
równouprawnienia w zatrudnianiu i podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych osób, o których mowa w pkt. 1; 
10) propagowanie modelu przedsiębiorstwa społecznego, 
jako sposobu rozwiązywania problemów zawodowych 
osób, o których mowa w pkt. 1; 
11) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz 
ekonomii społecznej; 
12) budowanie krajowych i zagranicznych struktur 
wspierających zatrudnienie, w tym zatrudnienie socjalne; 
13) wyrównywanie szans środowisk wiejskich z miejskimi 
poprzez wspieranie inicjatyw gospodarczych na wsiach; 
14) tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo-
wychowawczych, domów dziennego pobytu, 
środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy 
społecznej, centrów integracji społecznej, zakładów 
aktywizacji zawodowej, klubów integracji społecznej, 
warsztatów terapii zajęciowej, podmiotów leczniczych i 
innych podmiotów ekonomii społecznej; 
15) opracowywanie oraz wdrażanie programów i metod 
nauczania dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 
16) podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, 
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
17) podejmowanie działalności na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 
18) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy zagrożonych zwolnieniem z 
pracy; 
19) przeciwdziałanie uzależnieniem i patologiom 
społecznym; 
20) prowadzenie działalności sportowej, turystycznej, 
kulturalnej i edukacyjnej; 
21) prowadzenie sklepów charytatywnych; 
22) prowadzenie poradnictwa prawnego; 
23) współpracę z administracją publiczną i jej instytucjami, 
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organizacjami pozarządowymi, biznesem, publicznymi 
służbami zatrudnienia, środkami masowego przekazu itp. 
w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 
24) organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów 
rehabilitacyjnych, wczasów rodzinnych, kolonii, obozów 
wypoczynkowych, zielonych szkół, wycieczek; 
25) tworzenie kół specjalistycznych i środowiskowych, 
grupujących osoby niepełnosprawne z określonymi 
schorzeniami; 
26) prowadzenie działalności leczniczej, rehabilitacyjnej, 
terapeutycznej, oświatowej, szkoleniowej, wydawniczej; 
27) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, 
spotkań, wizyt studyjnych. 
§6a 
1. Stowarzyszenie WS „Ja-Ty-My” prowadzi odpłatną i 
nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 
2. Walne Zebranie Członków określa przedmiot 
działalności odpłatnej i nieodpłatnej. 
3. Nieodpłatną działalnością pożytku publicznego , 
prowadzoną przez Stowarzyszenie WS 
„Ja-Ty-My” jest: 
1) prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i 
terapeutycznej dzieci i młodzieży i osób w trudnej sytuacji 
życiowej; 
2) działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, osób niepełnosprawnych obejmująca: 
a) udzielanie porad i informacji zawodowej, 
b) terapię psychiczną, psychologiczną, logopedyczną; 
3) organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-
wychowawczych, domów dziennego pobytu, 
środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy 
społecznej, centrów integracji społecznej, zakładów 
aktywizacji zawodowej, klubów integracji społecznej, 
warsztatów terapii zajęciowej, podmiotów leczniczych i 
innych podmiotów ekonomii społecznej; 
4) współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i 
zagranicznymi i organizacjami pozarządowymi o 
podobnym działaniu; 
5) organizowanie różnych form aktywności rekreacyjno-
sportowej, krajoznawczej, kulturalno-rozrywkowej 
wypoczynku, wystaw, pokazów, imprez sportowych dla 
osób objętych działaniami stowarzyszenia; 
6) usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie zakładania i 
prowadzenia przedsiębiorstw społecznych jak również w 
zakresie readaptacji i rehabilitacji społecznej i zawodowej 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznie; 
7) działalność opiekuńcza dla osób starszych, osób 
niesamodzielnych, niepełnosprawnych niestacjonarna; 
8) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób 
objętych wsparciem stowarzyszenia; 
9) prowadzenie rehabilitacji leczniczej dla osób objętych 
wsparciem stowarzyszenia. 
4. Odpłatną działalnością pożytku publicznego, 
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prowadzoną przez Stowarzyszenie WS 
„Ja-Ty-My” jest: 
1) prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i 
terapeutycznej dzieci i młodzieży i osób w trudnej sytuacji 
życiowej; 
2) działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, osób niepełnosprawnych obejmująca: 
a) udzielanie porad i informacji zawodowej, 
b) terapię psychiczną, psychologiczną, logopedyczną 
3) współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i 
zagranicznymi i organizacjami pozarządowymi o 
podobnym działaniu; 
4) organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-
wychowawczych, domów dziennego pobytu, 
środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy 
społecznej, centrów integracji społecznej, zakładów 
aktywizacji zawodowej, klubów integracji społecznej, 
warsztatów terapii zajęciowej, podmiotów leczniczych i 
innych podmiotów ekonomii społecznej; 
5) świadczenie usług gastronomicznych stacjonarnych i 
niestacjonarnych przez osoby objęte działaniami 
stowarzyszenia w ramach rehabilitacji zawodowej, 
społecznej; 
6) organizowanie różnych form aktywności rekreacyjno-
sportowej, krajoznawczej, kulturalno-rozrywkowej 
wypoczynku, wystaw, pokazów, imprez sportowych i 
kulturalno-rozrywkowych dla osób objętych działaniami 
stowarzyszenia; 
7) usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie zakładania i 
prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej jak i w 
zakresie readaptacji i rehabilitacji społecznej i zawodowej 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
8) sprzedaż detaliczna prowadzona poza straganami, 
targowiskami i siecią sklepową towarów wytworzonych 
przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności 
pożytku publicznego w ramach rehabilitacji zawodowej 
niepełnosprawnych; 
9) prowadzenie działalności leczniczej dla osób objętych 
wsparciem stowarzyszenia w tym rehabilitacji leczniczej 
tych osób; 
10) prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej dla 
osób objętych działaniami stowarzyszenia, prowadzenie 
poradnictwa specjalistycznego w tym: prawnego, 
psychologicznego, biznesowego, marketingowego, 
pedagogicznego, księgowopodatkowego dla osób objętych 
działaniami stowarzyszenia; 
11) wydawanie broszur i materiałów informacyjnych z 
działalności stowarzyszenia; 
12) organizowanie ogólnodostępnych imprez artystyczno-
kulturalnych; 
13) działalność w zakresie prowadzenia portali 
informacyjno-promocyjnych. 
§7 
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1. Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne ,,Ja-Ty-My” może 
prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych 
zasadach. 
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia 
Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, służy realizacji celów 
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału 
między jego członków. 

2.  

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „ Ja-Ty-My” od 2003 
roku realizuje cele na rzecz środowiska osób z 
niepełnosprawnością, ich rodzin oraz otoczenia 
realizującego usługi na rzecz tej grupy. 

Ważnym obszarem aktywności jest rehabilitacja zawodowa 
i społeczna osób z niepełnosprawnością; działalność w 
zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz dostarczanie 
usług z tym obszarem związanych wprost do środowisk 
lokalnych; pomoc rodzinom osób z niepełnosprawnością 
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działanie na 
rzecz ochrony środowiska naturalnego i zapobieganie 
rozwojowi patologii społecznej. 

Stowarzyszenie prowadzi działania prowadzące do 
wzmocnienia sektora organizacji pozarządowych w 
szczególności tych organizacji, które swoją aktywność 
kierują do środowiska osób z  niepełnosprawnościami.  

 Zespół stowarzyszenia:  

• pomaga w rozwoju lokalnych  inicjatyw 
obywatelskich na rzecz osób z niepełnosprawnością 
m.in. poprzez wsparcie doradcze dla grup 
inicjatywnych, wsparcie dla PES w rozwoju ich 
organizacji, prowadzenie regionalnych punktów 
konsultacyjnych,  

• wspiera przedsiębiorców społecznych tworzących 
miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami w 
ramach prac działającego Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej OWES “JA-TY-MY” ( są w nim 
realizowane kluczowe projekty: Łódzki Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Owes “Ja-Ty-
My”) 

• realizuje rehabilitację zawodową i społeczną 
prowadząc Zakład Aktywności Zawodowej 
Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne “Ja-Ty-My” w 
Łowiczu oraz Filię Zakładu Aktywności Zawodowej 
Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne “Ja-Ty-My”  w 
Tuszynie, 

• wspiera osoby z niepełnosprawnością poprzez 
prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Sochaczewie, 
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• realizuje usługi opiekuńcze i społeczne ( między 
innymi dla osób z niepełnosprawnością) w 
placówkach Centrum Usług Społecznych w 
Skierniewicach, Centrum Usług 
Środowiskowych  realizowanych dla powiatu 
poddębickiego, oraz Środowiskowego Domu 
Samopomocy im. 100-lecia odzyskania 
Niepodległości Polski w Brzezinach. 

• promuje dostępność - prowadzi działania 
edukacyjne z zakresu dostępności przeznaczone 
dla organizacji,  środowisk lokalnych oraz JST. 
Wszystkie spotkanie doradcze i kosultacyjne 
przeprowadzane są z uwzględnieniem. równości 
szans i płci. Miejsca, w których są organizowane 
dostosowane są do potrzeb ON. Przy ustalaniu 
terminów i godzin spotkań zawsze uwzględniane są 
osobiste możliwości i uwarunkowania uczestników 
ww. spotkań.  

• promuje i zwiększa dostęp do kultury dla osób z 
niepełnosprawnością - poprzez realizację  

• prowadzi działania na rzecz sieciowania osób 
z  niepełnosprawnością z przedsiębiorcami, którzy 
zatrudniają oraz tworzą miejsca pracy. Pośredniczy 
w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami,  

• Współpracując z sieciami na poziomie europejskim 
(EUCIE) prowadzi działania prowadzące do 
opracowywania koncepcji wsparcia osób z 
niepełnosprawnością w politykach społecznych 

4. Organizacja wypowiada się w imieniu środowiska 
związanego z osobami z niepełnosprawnością w tym 
osób z niepełnosprawnością, osób je zatrudniających, 
przedsiębiorców tworzących miejsca pracy, oraz 
podmiotów świadczących usługi rehabilitacji 
społecznej, zawodowej i zdrowotnej. Jednostek 
Samorządów Terytorialnych oraz organizacji 
rzeczniczych działających na rzecz polityki wsparcia 
osób z niepełnosprawnościami. 

4. Nie dotyczy 

 

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) 

 

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych 
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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 

Organizacja współpracuje z szeregiem podmiotów 

samorządu terytorialnego, pomocy społecznej i instytucji 

rynku pracy i ma podpisane porozumienia o współpracy z 

takimi podmiotami jak: Starostwo Powiatowe w Kutnie, 

Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Łowiczu, Powiatowy Urząd Pracy w 

Łowiczu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 

Skierniewicach, Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach, 

Powiatowy Urząd Pracy Urząd Gminy Kiernozia. 

Organizacja prowadzi stałą współpracę z szeregiem innych 

instytucji, która jest na etapie formalizacji w postaci 

umowy. 

UDZIAŁ W PROGRAMOWANIU, KONSULTACJACH I PRACACH KOMITETÓW 

MONITORUJĄCYCH 

Proszę opisać udział w 

programowaniu programów na lata 

2021-2027, do którego komitetu 

monitorującego kandydują (udział w 

programowaniu, pracach grupy 

roboczej, wysłuchanych 

publicznych, udział w konsultacjach 

społecznych,) 

Należy dokładnie opisać udział 

organizacji lub jej formalnych 

reprezentantów (odpowiadając na 

każde pytanie): 

 

Czy był to udział aktywny czy 

bierny? 

Jeśli brano udział w spotkaniach 

proszę podać miejsce i datę 

spotkania (dotyczy etapu 1 i 2)? 

Na czym polegał udział w 

poszczególnych etapach? 

Czy był to udział formalny? 

Czy zostały zgłoszone uwagi do 

programu? 

 

Etap programowania (praca grupy roboczej): 
Nie dotyczy 

Etap konsultacji: 
Nie dotyczy 

Wysłuchania publiczne lub konferencje lub organizowanie 
spotkań wewnątrzbranżowych: 
Nie dotyczy 
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*jeśli organizacja kandydująca nie 

brała udziału w programowaniu, 

wpisać „nie dotyczy” 

 

Nie dotyczy 

Czy reprezentantka/reprezentant 

organizacji brała/brał udział w 

pracach Komitetu Monitorującego 

perspektywy 2009-2013 oraz 2014-

2020 

 

TAK/NIE* 

*niepotrzebne skreślić 

 

Jeśli TAK: 

Nazwa Komitetu monitorującego oraz w jakiej 

perspektywie: 

 

………………………………………………………….. 

 

Funkcja w komitecie monitorującym: 

 

………………………………………………………….. 

 

 

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

związanych z udziałem w pracach KM. 
 

 
Dostępność działań przewidzianych w programach dla osób ze szczególnymi potrzebami. Rozwój 
sektora przedsiębiorstw społecznych w szczególności zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. 
Konsultowanie i uzgadnianie istotnych kwestii z NGO w szczególności z tymi , które wspierają lub 
zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. 
 
 
 
 
 

 
6. Proszę podać jakie działania podejmie organizacja aby realizować zasadę partnerstwa 

względem zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego? Proszę opisać sposoby 
kontaktu z organizacjami pozarządowymi podczas pełnienia kadencji w KM. 
 

 
Przedstawiciel Stowarzyszenia brał udział w spotkaniach organizowanych przez OFOP na temat 
programów polityki spójności i udziału społeczeństwa obywatelskiego oraz w konferencjach i 
organizowanych przez OFOP na temat monitoringu i udziału w konsultacjach społecznych które 
dotyczyły programów polityki spójności. Stowarzyszenie będzie kontaktować się z organizacjami za 
pomocą swojej stronny www, telefonicznie, wykorzystując narzędzia online, organizacja otwartych 
spotkań, debat . 
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7. OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  
 

1) Oświadczenie kandydata na reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego w komitecie monitorującym 
 
Oświadczam/oświadczamy, że organizacja 
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA- Ty -My (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 
....Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA- Ty- My 0000174689 (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 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
8. 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 

Tomasz Musielski Prezes 

  

  

  

 
 



29 
 

9. 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



30 
 

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; 

• 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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