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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 

FEŁ2027 

OBSZAR TEMATYCZNY, KTÓREGO 
DOTYCZY ZGŁOSZENIE 

Promowanie włączenia społecznego 

 
3. DANE ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  

 

Nazwa organizacji pozarządowej 
CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU INICJATYW 

OBYWATELSKICH OPUS 

Forma prawna STOWARZYSZENIE 

Nazwa rejestru właściwego dla 

organizacji pozarządowej (np. KRS 

lub ARMIR lub inny rejestr) 

KRS 

Nr rejestru właściwego dla 

organizacji pozarządowej (np. KRS) 
0000057288 

REGON 472235507 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH TAK/NIE* 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA TAK/NIE* 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TAK/NIE* 
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Adres siedziby organizacji UL. NARUTOWICZA 8/10, 90-135 ŁÓDŹ 

Województwo, w którym 

zarejestrowana jest organizacja 
ŁÓDZKIE 

Adres do korespondencji JAK WYŻEJ 

Adres e-mail  OPUS@OPUS.ORG.PL 

Nr telefonu 509899449 

Osoba do kontaktu WIOLETTA GAWROŃSKA 

Rok założenia organizacji (dzień, 

miesiąc, rok) 
24.06.1999 

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) 

5.838.776,52 PLN 
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Średnia liczba płatnych 

współpracowników w ciągu roku za 

ostatnie trzy lata (dotyczy łącznie 

umów zlecenie oraz umów o pracę 

w przeliczeniu na etaty) 

51 

Średnia liczba wolontariuszy w 

ciągu roku za ostatnie trzy lata 
9 

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” 

Projekty finansowane ze środków europejskich: 

1.OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 
2021-2023 (REGION) 
Celem projektu jest rozwój potencjału sektora ekonomii 
społecznej w subregionie III województwa łódzkiego w latach 
2021-2023. 
W ramach działań projektowych: 

- wspieramy zakładanie nowych stowarzyszeń, fundacji, 
spółdzielni socjalnych (podmiotów ekonomii społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych); 

- doradzamy w sprawach prawnych, księgowych, 
finansowych, biznesowych, marketingowych nowym i 
dojrzałym podmiotom ekonomii społecznej; 

- tworzymy przyjazne otoczenie, by podmiotom ekonomii 
społecznej było łatwiej;  

- pracujemy z lokalnymi samorządami, wspieramy pracę 
partnerstw lokalnych; 

- uczymy, jak zarządzać przedsiębiorstwem społecznym i 
podmiotem ekonomii społecznej; 

- nowoutworzonym podmiotom oferujemy wsparcie 
doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy, 
szkolenie z zakresu zakładania organizacji oraz 
prowadzenia księgowości, udział w wizycie studyjnej 
oraz mikrowsparcie w kwocie do 5000 zł; 

- wspieramy tworzenie miejsc pracy w podmiotach 
ekonomii i przedsiębiorstwach społecznych  
indywidualnym doradztwem, dotacją na utworzenie 
miejsca pracy (do 21020zł) i wsparciem pomostowym 
przez 6 lub 12 miesięcy; 

- wspieramy proces przekształcenia się podmiotu 
ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne. 
 

2.OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 
2021 – 2023 (ŁÓDŹ) 
W ramach projektu wspieramy grupy nieformalne, organizacje 
pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, jednostki 
samorządu poprzez: 
• wsparcie zakładania podmiotów ekonomii społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych; 
• doradztwo i szkolenia; 
• inkubator i przestrzeń coworkingową; 
• współpracę z lokalnym samorządem; 
• mikrodotacje dla nowo zakładanych podmiotów ekonomii 
społecznej. 
Projekt realizowaliśmy w partnerstwie z: Instytutem Spraw 
Obywatelskich oraz Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne Ja-
Ty-My. 
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Projekt OWES region i OWES Łódź współfinansowany ze 
środków EFS, w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020. 

3.FRONTSH1P 
Realizację projektu rozpoczęliśmy w listopadzie 2021 roku we 
współpracy z 34 partnerami z 9 krajów Europy (partnerstwo 
organizacji pozarządowych, ośrodków naukowych, 
przedsiębiorstw, lokalnych społeczności i jednostek samorządu 
terytorialnego). 
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań 
dla gospodarki obiegu zamkniętego poprzez opracowanie 
technologii dla czterech różnych rodzajów odpadów: drewna, 
żywności i innych odpadów organicznych, wody i ścieków oraz 
tworzyw sztucznych. Koncentrujemy się na województwie 
łódzkim: zielonej, sprawiedliwej transformacji regionu. 
Na dalszych etapach rozwiązania wypracowane w projekcie i 
wdrożone w regionie łódzkim, zostaną przeniesione na inne 
regiony we Włoszech, Grecji, Portugalii i Holandii. 
Nasza rola w projekcie obejmuje przede wszystkim: 

- opracowanie planu włączania lokalnych społeczności w 
Gospodarkę Obiegu Zamkniętego; 

- angażowanie mieszkańców, kampanie społeczne 
zwracające uwagę na konieczność minimalizowania 
produkcji odpadów; 

- przygotowanie modelu tworzenia przedsiębiorstw 
społecznych z udziałem mieszkańców, organizacji 
pozarządowych, samorządu; 

- utworzenie / zachęcanie do tworzenia lokalnych 
przedsiębiorstw społecznych oferujących miejsca pracy 
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Projekt jest finansowany ze środków programu ramowego UE 
Horyzont 2020. 
 
We wszystkich wymienionych wyżej projektach pracuję osoby z 
zespołu, które pełnią role koordynatorów, doradców, doradców 
specjalistycznych (w tym np. prawnicy, księgowi, 
marketingowcy), animatorów, asystentów finansowych, 
specjalistów ds. modeli i analiz. 

 
Praca w zespołach eksperckich w ramach realizacji, 
monitoringu i ewaluacji programów operacyjnych 
1.od 2014 roku Pani Wioletty Gawrońskiej bierze udział w 
pracach Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa 
Łódzkiego; 
2. W obecnym Komitecie Monitorującym RPO WŁ 2014 – 2020 
Pani Wioletta Gawrońska zajmuje miejsce zastępcy 
3.W latach 2016-2019 Pani Wioletta Gawrońska była członkinią 
Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu 
akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków 
wsparcia ekonomii społecznej, powołanego przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej. 
 

PROSZĘ DOKŁADNIE OPISAĆ: 

Minimalnie 5-letnie doświadczenie 

w reprezentowanym przez siebie 

obszarze na poziomie krajowym* 

NIE DOTYCZY 
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1. Należy szczegółowo 

UDOWODNIĆ doświadczenie za 

okres ostatnich 5 lat W OBSZARZE 

, w którym składany jest formularz, 

przez podanie np.: 

- nazwy projektów (czego dotyczyły, 

jaki był ich obszar oddziaływania, 

jaka była wartość finansowa 

projektów); 

- jakie inne działania merytoryczne 

organizacja podejmowała w tym 

obszarze; 

 

2. Należy podać jaki orientacyjny 

udział % (procentowy w 

zaokrągleniu do dziesiątek) stanowi 

działalność organizacji w 

OBSZARZE, w którym składany jest 

formularz pod względem:  

- finansowym; 

- merytorycznym; 

- osobowym. 

 

*dotyczy jedynie programów 

krajowych, w innym przypadku 

wpisać „nie dotyczy” 

PROSZĘ DOKŁADNIE OPISAĆ: 

Minimalnie 3-letnie doświadczenie 

w reprezentowanym przez siebie 

obszarze na poziomie regionalnym* 

 

1. Należy szczegółowo 

UDOWODNIĆ doświadczenie za 

okres ostatnich 3 lat W OBSZARZE 

, w którym składany jest formularz, 

przez podanie np.: 

- nazwy projektów (czego dotyczyły, 

jaki był ich obszar oddziaływania, 

wartość finansowa projektów); 

- jakie inne działania merytoryczne 

organizacja podejmowała w tym 

obszarze; 

 

Działalność Centrum OPUS w ramach szeroko rozumianego 

promowania włączenia społecznego sięga już wieloletniego 

doświadczenia. Doświadczenie to zdobywamy poprzez realizację 

różnorodnych projektów, poprzez udział przedstawicieli w 

tworzeniu polityk publicznych, udział w różnych ciałach dialogu 

czy to na poziomie województwa czy poziomie krajowym.  

Realizowane projekty w ramach promowania włączenia 

społecznego: 

1.OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 
2021-2023 (REGION) 
Celem projektu jest rozwój potencjału sektora ekonomii społecznej w 
subregionie III województwa łódzkiego w latach 2021-2023. 
W ramach działań projektowych: 
- wspieramy zakładanie nowych stowarzyszeń, fundacji, 
spółdzielni socjalnych (podmiotów ekonomii społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych); 
- doradzamy w sprawach prawnych, księgowych, finansowych, 
biznesowych, marketingowych nowym i dojrzałym podmiotom ekonomii 
społecznej; 
- tworzymy przyjazne otoczenie, by podmiotom ekonomii 
społecznej było łatwiej;  
- pracujemy z lokalnymi samorządami, wspieramy pracę 
partnerstw lokalnych; 



6 
 

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” 

- uczymy, jak zarządzać przedsiębiorstwem społecznym i 
podmiotem ekonomii społecznej; 
- nowoutworzonym podmiotom oferujemy wsparcie doradcy 
rozwojowego przez okres 10 miesięcy, szkolenie z zakresu zakładania 
organizacji oraz prowadzenia księgowości, udział w wizycie studyjnej 
oraz mikrowsparcie w kwocie do 5000 zł; 
- wspieramy tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii i 
przedsiębiorstwach społecznych  
indywidualnym doradztwem, dotacją na utworzenie miejsca pracy (do 
21020zł) i wsparciem pomostowym przez 6 lub 12 miesięcy; 
- wspieramy proces przekształcenia się podmiotu ekonomii 
społecznej w przedsiębiorstwo społeczne. 
Wartość projektu – 8.350.868,31 zł. 
 

2.OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2021 – 
2023 (ŁÓDŹ) 
W ramach projektu wspieramy grupy nieformalne, organizacje 
pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu 
poprzez: 
• wsparcie zakładania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 
społecznych; 
• doradztwo i szkolenia; 
• inkubator i przestrzeń coworkingową; 
• współpracę z lokalnym samorządem; 
• mikrodotacje dla nowo zakładanych podmiotów ekonomii społecznej. 
Projekt realizowaliśmy w partnerstwie z: Instytutem Spraw 

Obywatelskich oraz Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My. 
Projekt OWES region i OWES Łódź współfinansowany ze środków EFS, 
w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Wartość projektu – 7.982.876,78 zł.  
 
3.FRONTSH1P 
Realizacja projektu od listopada 2021 do października 2025. 
Realizację projektu rozpoczęliśmy we współpracy z 34 partnerami z 9 
krajów Europy (partnerstwo organizacji pozarządowych, ośrodków 
naukowych, przedsiębiorstw, lokalnych społeczności i jednostek 
samorządu terytorialnego). 
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań dla 
gospodarki obiegu zamkniętego poprzez opracowanie technologii dla 
czterech różnych rodzajów odpadów: drewna, żywności i innych 
odpadów organicznych, wody i ścieków oraz tworzyw sztucznych. 
Koncentrujemy się na województwie łódzkim: zielonej, sprawiedliwej 
transformacji regionu. 
Na dalszych etapach rozwiązania wypracowane w projekcie i wdrożone 
w regionie łódzkim, zostaną przeniesione na inne regiony we Włoszech, 
Grecji, Portugalii i Holandii. 
Nasza rola w projekcie obejmuje przede wszystkim: 
- opracowanie planu włączania lokalnych społeczności w 
Gospodarkę Obiegu Zamkniętego; 
- angażowanie mieszkańców, kampanie społeczne zwracające 
uwagę na konieczność minimalizowania produkcji odpadów; 
- przygotowanie modelu tworzenia przedsiębiorstw społecznych 
z udziałem mieszkańców, organizacji pozarządowych, samorządu; 
- utworzenie / zachęcanie do tworzenia lokalnych 
przedsiębiorstw społecznych oferujących miejsca pracy dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Projekt jest finansowany ze środków programu ramowego UE Horyzont 

2020. Wartość projektu to 19 mln euro.  

 

4.PROJEKTY W RAMACH REWITALIZACJI ŁODZI  

Od 2021 roku Centrum OPUS wraz ze współpracującymi organizacjami 
i instytucjami, wspieramy procesy rewitalizacji w Łodzi, szczególnie w 
projektach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, realizując działania 
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włączające mieszkańców. Realizujemy usługi polegające na animacji 
kulturalno–edukacyjnej oraz prowadzeniu działań szkoleniowo-
instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji 
społecznych: mieszkań chronionych, nowych filii Biblioteki Miejskiej, 
Domu Dziennego Pobytu oraz Punktu Pracy Socjalnej.  
 

5.OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2018 – 
2020 (REGION)  
W ramach projektu rozwĳaliśmy potencjał ekonomii społecznej na 
terenie woj. łódzkiego poprzez: 
• wsparcie zakładania nowych organizacji i podmiotów ekonomii 
społecznej; 
• doradztwo dla podmiotów ekonomii społecznej; 
• pracę z lokalnymi samorządami; 
• mikro-pakiety na rozwój organizacji; 
• wsparcie tworzenia miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej; 
• weryfikację przedsiębiorstw społecznych; 
• organizację wizyt studyjnych. 
Zadanie realizowane w ramach projektu „OWES wsparcie rozwoju ES 
2018-2020” finansowane w ramach RPO WŁ. 
 

6. OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2018 – 
2020 (ŁÓDŹ) 
W ramach projektu wspieraliśmy grupy nieformalne, podmioty ES, 
jednostki samorządu poprzez: 
• wsparcie zakładania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 
społecznych; 
• doradztwo i szkolenia; 
• inkubator i przestrzeń coworkingową; 
• pracę z lokalnym samorządem; 
• mikrodotacje dla nowo zakładanych PES; 
• organizację wizyt studyjnych. 
Partnerzy: 
Instytut Spraw Obywatelskich, 
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My. 

Projekt współfinansowany ze środków EFS, w ramach RPO 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
 
7.STREFA AKTYWNOŚCI SĄSIEDZKIEJ 
Działania z mieszkańcami i dla mieszkańców realizujemy od wielu lat. 
Od roku 2020 działania w ramach Strefy Aktywności Sąsiedzkiej są 
realizowane we współpracy z Fundacją Strefa. 
Są to różnorodne działania na rzecz aktywizacji mieszkańców Łodzi, w 
szczególności wspierające inicjatywy społeczne, działalność w 
obszarze pomocy społecznej, kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, 
ochrony środowiska, ochrony zdrowia. Działania te są realizowane w 
ramach różnych projektów i finansowane z różnych źródeł (UMŁ w 
ramach rewitalizacji, Fundusze Norweskie, Fundusze Narodowego 
Instytutu Wolności pozyskane przez partnera Fundację Strefa).  
 
8. ŁÓDZKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE 
Projekt był realizowany w roku 2021 w partnerstwie z Fundacją Ocalenie 
i był finansowany przez UMŁ. Głównym celem projektu było wspieranie 
integracji obcokrajowców w Łodzi. 
Rola Centrum OPUS w projekcie to: 

 popularyzowanie wiedzy na temat wydarzeń kulturalnooświatowych 
realizowanych w Łodzi; 

 organizacja spacerów po Łodzi; 

 organizowanie zajęć integracyjnych z udziałem cudzoziemców i 
mniejszości narodowych; 

 działania edukacyjne na temat historii i kultury polskiej, w tym historii 
Łodzi; 
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 organizacja seminariów dotyczących wielokulturowości skierowanych 
do partnerów społecznych, władz miasta i środowisk cudzoziemców 
w Łodzi 

 
Orientacyjny udział procentowy stanowiący działalność w 
zakresie promocji włączenia społecznego w CENTRUM OPUS, 
pod względem:     
- finansowym stanowi 70%; 
- merytorycznym 65%; 
- osobowym 75%. 

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. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

2. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

3. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 

4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
5. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3; 
6. działalność na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i 

przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 
sierpnia 2022 o ekonomii społecznej;  

7. działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami; 
8. działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 
9. rewitalizacja.  

 

 

Proszę wykazać, że organizacja jest 

podmiotem reprezentatywnym dla 

podmiotów działających w 

obszarze, w którym kandyduje 

organizacja 

 

Proszę: 

1. zaprezentować zapisy w 
statucie; 

2. opisać najważniejszą 
działalność (kluczowe dla 
odbiorcy w tym obszarze); 

3. w czyim imieniu wypowiada 
się organizacja kandydująca i 
dlaczego (kogo 
reprezentować będziemy w 
KM)? 

4. udział w ciałach dialogu 
społecznego (w jakich 
ciałach, na czym polega 
udział) 
 

Paragraf 7 statutu Centrum OPUS stanowi: 
1. Celem Stowarzyszenia jest animowanie inicjatyw 
obywatelskich rozwiązujących problemy lokalne dla 
urzeczywistnienia idei społeczeństwa otwartego. 
2. Stowarzyszenie będzie rozwijać działalność w zakresie: 
a) animowania inicjatyw obywatelskich, społecznych i 
ekonomicznych w miastach i terenach wiejskich, 
b) wspierania organizacji pozarządowych i innych inicjatyw 
społecznych, w tym w szczególności działań na rzecz 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży, osób 
bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów, uzależnionych, 
oraz równouprawnienia płci, 
c) propagowania standardów działań obywatelskich, 
d) inicjowania współpracy sektorów non-profit – biznes - 
administracja publiczna, 
e) usług informacyjnych, 
f) rozwoju edukacji, 
g) rozwoju usług społecznych szczególnie w zakresie 
pomocy społecznej, 

h) rozwoju i promocji przedsiębiorczości społecznej, 

i) wspierania i realizacji działań w zakresie ekologii i 
zrównoważonego rozwoju, 
j) współpracy międzynarodowej i turystyki, 
k) wpierania procesów rewitalizacyjnych, 
l) wspierania funkcjonowania podmiotów ekonomii 
społecznej, promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w 
sektorze ekonomii społecznej, 
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 *pole obowiązkowe do wypełnienia 

m) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji przez 
nie zadań publicznych. 
3. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na 

rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą 

się cele Stowarzyszenia. 

 

Centrum OPUS od samego początku swojego istnienia działa w 

zakresie wsparcia organizacji pozarządowych oraz inicjatyw 

oddolnych. Działamy jako infrastruktura trzeciego sektora 

wzmacniając organizacje poprzez edukację (szkolenia, 

seminaria, konferencje, doradztwa itd), wsparcie finansowe 

(dotacje na działania, na utworzenie miejsc pracy, na 

ekonomizację organizacji), profesjonalizację organizacji. 

 

W czyim imieniu wypowiada się organizacja kandydująca i 
dlaczego (kogo reprezentować będziemy w KM)? 
Centrum OPUS zawsze w swoich działaniach kieruje się 
dobrem całego III sektora i jego współpracy z pozostałymi 
sektorami. Nie jesteśmy żadną federacją, która skupia 
konkretne organizacje. W ramach naszych działań często 
zapraszamy różne organizacje do współpracy, do dyskusji, żeby 
proponowane działania nie uwzględniały tylko naszej 
perspektywy. Dlatego chcemy również jako organizacja w KM z 
jednej strony informować trzeci sektor o podejmowanych przez 
KM działaniach, decyzjach, a także chcemy zapraszać 
organizacje do konsultacji i wypowiadania się na tematy 
związane z programem FEŁ2027. 
 
Udział w ciałach dialogu społecznego (w jakich ciałach, na czym 

polega udział): 

 Łódzkiej Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku 
Publicznego – Wioletta Gawrońska (działalność w 
ŁWRDPP już III kadencję, w obecnej kadencji 
wiceprzewodnicząca) – to ciało dialogu przy Marszałku 
woj. Łódzkiego, które ma podejmować ważne sprawy dla 
rozwoju trzeciego sektora w województwie; 

 Łódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego – 
Łukasz Waszak (współprzewodniczący) – to ciało dialogu przy 
Prezydent Miasta Łodzi, które ma podejmować ważne sprawy 
dla rozwoju trzeciego sektora w Łodzi; 

 Komitecie Rewitalizacji w Łodzi - Jolanta Woźnicka 
(wiceprzewodnicząca) – to ciało wspierające UMŁ w działaniach 

rewitalizacyjnych w Łodzi; 

 Od 2014 roku Pani Wioletty Gawrońskiej bierze udział w 
pracach Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 
Województwa Łódzkiego – to ciało dialogu przy 
Marszałku woj. Łódzkiego, które ma rozwijać ekonomię 
społeczną w woj. łódzkim; 

 W obecnym Komitecie Monitorującym RPO WŁ 2014 – 
2020 Pani Wioletta Gawrońska zajmuje miejsce 
zastępcy; 

 W latach 2016-2019 Pani Wioletta Gawrońska była 
członkinią Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu 
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akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków 

wsparcia ekonomii społecznej, powołanego przez Ministerstwo 

Rodziny i Polityki Społecznej. 

Wszystkie te ciała mają dbać o rozwój całego sektora 

organizacji pozarządowych a nie poszczególnych organizacji.  

PRZYNALEŻNOŚĆ DO FEDERACJI, SIECI, POROZUMIEŃ ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

Proszę wymienić WSZYSTKIE 

podmioty prawne, w których 

organizacja jest zrzeszona na 

prawach członka (federacje, 

konfederacje, związki, 

stowarzyszenia osób prawnych) 

 

*jeśli organizacja kandydująca nie 

jest członkiem żadnego podmiotu 

wpisać „nie dotyczy 

SIEĆ WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

SPLOT 

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 

Centrum OPUS od kilku lat aktywnie współpracuje z 

Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych zarówno w 

tematach związanych z rozwojem trzeciego sektora w Polsce 

jak i w tematach związanych z komitetami monitorującymi 

(zarówno KM RPO WŁ 2014 – 2020 jak i powołującego się 

właśnie KM FEL2027).  

Przedstawicielka Centrum OPUS Wioletta Gawrońska aktywnie 

działa w grupie roboczej powołanej przez OFOP na rzecz 

wspierania organizacji pozarządowych w aplikowaniu oraz 

aktywnym działaniu w przyszłym KM.  

Oprócz tego Wioletta Gawrońska działa również z ramienia 

Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Konwencie Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku 

Publicznego, gdzie temat komitetów monitorujących jest często 

prezentowany i dyskutowany.  

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): 
 
Według naszej wiedzy żadna grupa robocza w naszym 
województwie nie powstała.  

Etap konsultacji: 
Centrum OPUS brało udział w spotkaniach dotyczących 
prezentowania programu na lata 2021 – 2027, czy to w ramach 
ŁWRDPP czy to podczas otwartego spotkania organizowanego 
przez Urząd Marszałkowski woj. Łódzkiego (9 grudnia 2021).  
W październiku 2022 roku zgłaszaliśmy uwagi do Regionalnego 
Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej woj. Łódzkiego do 
2027. 
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reprezentantów (odpowiadając na 

każde pytanie): 

 

Czy był to udział aktywny czy 

bierny? 

Jeśli brano udział w spotkaniach 

proszę podać miejsce i datę 

spotkania (dotyczy etapu 1 i 2)? 

Na czym polegał udział w 

poszczególnych etapach? 

Czy był to udział formalny? 

Czy zostały zgłoszone uwagi do 

programu? 

 

 

*jeśli organizacja kandydująca nie 

brała udziału w programowaniu, 

wpisać „nie dotyczy” 

 

Wysłuchania publiczne lub konferencje lub organizowanie 
spotkań wewnątrzbranżowych: 
 
Udział Pani Wioletty Gawrońskiej w dniach 18-20 lipca 2022 w 
Olsztynie w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej.  
Spotkanie warsztatowe poświęcone było budowaniu zdolności 
administracyjnych partnerów dialogu obywatelskiego w ramach 
EFS+ w programach regionalnych 2021-2027.  

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: 

 

Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014 - 2020 

 

Funkcja w komitecie monitorującym: 

 

Zastępca członka w KM – Piotra Kowalskiego 

 

 

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

związanych z udziałem w pracach KM. 
 

Cały program FEŁ2027 jest bardzo obszerny, dotyka każdej sfery życia społecznego. W każdej 
tej sferze różny poziom uwzględnienia trzeciego sektora jest istotny - i to jest zadanie głównie 
dla przedstawicieli strony pozarządowej komitetu monitorującego.  
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Oprócz tego bardzo ważny element FEŁ2027 to specjalne środki z EFS+ na budowanie 
zdolności partnerów spoza administracji (w tym mocny udział organizacji pozarządowych) do 
realizacji programu EFS+.  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) z dnia 24 czerwca 2021r. podkreśla 
ważną rolę ww partnerów w formułowaniu celów jak i realizacji programu EFS+.  
W pkt. 28 tego rozporządzenia pojawiają się też dodatkowe wskazówki. Mowa w jest w nim o 
konieczności zapewnienia znaczącego udziału partnerów społecznych i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego we wdrażaniu komponentu EFS+. Nowe jest wskazanie 
podmiotów, które mają korzystać z tego wsparcia „odpowiednie podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie, takie jak partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje 
pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw 
podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji 
itd.  
A zatem przed Komitetem Monitorującym FEŁ2027 wielkie zadanie wspólnej dyskusji, 
wprowadzenia konkretnych rozwiązań i zbudowania tego potencjału partnerów społecznych w 
najbliższych latach. Żadna pojedyncza organizacja w KM nie wprowadzi odpowiednich 
rozwiązań i tylko współpraca przyniesie wiele korzyści.  

 
2. 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. 
 

Choć Centrum OPUS nie jest federacją skupiającą konkretne organizacje, z racji swoich działań 
(np. jako OWES, biura lokalne, miejskie centra aktywności) posiada własną, stale 
rozbudowywaną bazę kontaktów JST, ngo, aktywistów i społeczników oraz dobre relacje z 
wieloma organizacjami z woj. łódzkiego. Ze wszystkimi, a za ich pośrednictwem z kolejnymi 
podmiotami i instytucjami, zamierzamy się komunikować w zakresie realizacji zadań KM. 
Organizowane przez nas spotkania, tak jak to mamy w praktyce i teraz, będą otwarte dla 
wszystkich organizacji,  dostępne (przestrzegamy zasady dostępności). Planujemy też 
indywidualne zaproszenia i spotkania z organizacjami branżowymi - ekspertami w danym 
temacie.  
Chcemy jako organizacja w KM informować trzeci sektor o podejmowanych przez KM 
działaniach, decyzjach, zapraszać i motywować organizacje do konsultacji i wypowiadania się 
na tematy związane z programem FEŁ2027. 
Uważamy, że bardzo potrzebna jest współpraca organizacji i osób, które zostaną wybrane do 
KM FEŁ2027. Ważne jest wspólne stanowisko dotyczące ww współpracy, a także 
wypracowanie rozwiązań służących komunikacji oraz ustalaniu wspólnych stanowisk. 
 

 
 
3. OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  
 

1) Oświadczenie kandydata na reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego w komitecie monitorującym 
 
Oświadczam/oświadczamy, że organizacja CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU 
INICJATYW OBYWATELSKICH OPUS, NR KRS 0000057288 (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 
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Oświadczam, że osoba/osoby, które zostaną wskazane jako przedstawiciele organizacji 
CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH OPUS, NR KRS 
0000057288 (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. 

 
 
4. 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 

ŁUKASZ WASZAK PREZES 

JOLANTA WOŹNICKA SEKRETARZ 

WIOLETTA GAWROŃSKA SKARBNIK 

  

 
 

5. 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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