
Załącznik nr 2 do uchwały nr 262/299/22 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 1 marca 2022 r. 

Ogłoszenie 

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej 
opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa 
Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”, zadania pn.: „Inicjatywy 
edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich 
bezpieczeństwa” oraz „Wdrożenie młodzieży w bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza” 

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty nabór osób wskazywanych przez: organizacje 
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa 
Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 roku zadań publicznych 
Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”, zadania pn.: 
„Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich 
bezpieczeństwa” oraz „Wdrożenie młodzieży w bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza”. 

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 7 marca 2022 r. do 21 marca 2022 r. na formularzu 

stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

W pracach komisji konkursowej nie może brać udziału osoba powiązana z  podmiotem biorącym 

udział w konkursie, a więc osoba, która w okresie ostatnich trzech lat była związana   

z  podmiotem składających ofertę w otwartym konkursie ofert, a w szczególności była bądź nadal jest: 

1) związana stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskała przychód (np. umowa o pracę, 

umowa zlecenie, umowa o dzieło); 

2) członkiem organów wykonawczych, nadzorczych lub innych organów ww. podmiotu; 

3) członkiem ww. podmiotu; 

4) wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz ww. podmiotu; 

5) członkiem władz związków stowarzyszeń, do których należy ww. podmiot; 

6) w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz jest związana   

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z przedstawicielami prawnymi lub członkami 

organów wykonawczych lub nadzorczych ww. podmiotu; 

7) w innym stosunku prawnym lub faktycznym z ww. podmiotem, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości co do jej bezstronności. 

Zgłoszenia podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji 

zgłaszającej wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają 

z załączonych pełnomocnictw, należy składać w jeden z poniższych sposobów: 

1) osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie 

lub w Delegaturze Urzędu 1); 

2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (liczy się data stempla pocztowego lub data 

nadania) na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; 

3) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-

zapytania-do-urzedu/umwm.  

 
1) Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/.  

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm
http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/


Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy dwa, osoby które wejdą w skład komisji konkursowej wybrane 

zostaną przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego w drodze uchwały spośród osób 

zgłoszonych w otwartym naborze. 

Jeżeli w otwartym naborze zgłoszona zostanie tylko jedna osoba, Mazowiecka Rada Działalności 

Pożytku Publicznego z własnej inicjatywy będzie mogła zgłosić do komisji konkursowej osobę 

reprezentującą organizację pozarządową. Jeżeli w otwartym naborze nie zgłoszona zostanie żadna 

osoba, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego z własnej inicjatywy będzie mogła zgłosić 

do komisji konkursowej dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe. 

Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostaną 

powołane w skład komisji konkursowej uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego. 

Załącznik: Zgłoszenie osoby do prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursach 

ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego. 

  



Załącznik do Ogłoszenia o naborze  

osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe  

do komisji konkursowej opiniującej oferty 

 w konkursie ofert na realizację w 2022 roku  

zadań publicznych Województwa Mazowieckiego  

w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”, zadania 

pn.: „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość 

mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich 

bezpieczeństwa” oraz „Wdrożenie młodzieży  

w bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza”. 

Zgłoszenie osoby do prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursach ofert na 

realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego 

Obszar konkursowy: „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” 

Zadania konkursowe:  

1. „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza  w zakresie poprawy ich 

bezpieczeństwa”; 

2. „Wdrożenie młodzieży w bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza”. 

Wypełnia organizacja zgłaszająca osobę do komisji konkursowej: 

Dane osoby zgłaszanej do komisji konkursowej 

Imię/imiona i nazwisko zgłaszanej osoby:……………………………………………………………………… 

Nazwa organizacji pozarządowej zgłaszającej osobę do komisji konkursowej: …………………………... 

………………………………………………………………………….............................................................. 

Nazwa rejestru, numer KRS lub innego właściwego rejestru organizacji pozarządowej zgłaszającej 

osobę do komisji konkursowej: …………………………………………………………………………………. 

Adres korespondencyjny organizacji zgłaszającej osobę do komisji konkursowej: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu kontaktowego zgłaszanej osoby:………………………………………………………………….. 

Adres mail zgłaszanej osoby: …………………………………………………………………………………… 

Posiadane przez zgłaszaną osobę doświadczenie, wiedza i umiejętności uzasadniające prace   

w komisji konkursowej:………………………………………………………………………………………… 

Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgłaszającej 
osobę do udziału w pracach komisji konkursowej: 

Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

[do uzupełnienia] 

 

[do uzupełnienia] [do uzupełnienia] 

[do uzupełnienia]  

 

[do uzupełnienia] [do uzupełnienia] 

[do uzupełnienia]  

 

[do uzupełnienia] [do uzupełnienia] 



 

Wypełnia osoba zgłaszana do udziału w pracach komisji konkursowej: 

Ja niżej podpisany(a) 

.................................................................................................................................................. 

oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty   

w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego: 

w obszarze konkursowym: …………………………………………………………………….. 

zadanie konkursowe: ……………………………………………………………………..  

TAK/NIE* 

         ...........................................                        ............................................ 

   (miejscowość, data)    (podpis kandydata) 

* niepotrzebne skreślić 

  



Klauzula informacyjna 

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane 

kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26,   

03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem 

mail: iod@mazovia.pl. 

Pani/Pana dane osobowe: 

1) będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym 

mowa  w art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie, w ramach którego organizacja pozarządowa składa 

ofertę/y w otwartym konkursie ofert; 

2) mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów 

prawa oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu; 

3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.   

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:  

1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną 

sytuacją; 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych skutkować będzie brakiem 

możliwości udziału w zadaniu publicznym, o którym mowa powyżej. 

mailto:urzad_marszalkowski@mazovia.pl
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