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Część I. DEFINICJE I SKRÓTY 
Program  – oznacza Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją 
Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 numer CCCI 2007 PL 051 PO 001 
Projekt  – oznacza to projekt pt. „Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania  
i wdrażania konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów” 
Uczestnik projektu – osoba fizyczna, korzystająca z usług oferowanych przez 
projekt, skierowana przez organizację pozarządową lub organ administracji 
samorządu terytorialnego 
Uczestnik szkolenia – osoba fizyczna, spełniająca kryteria uczestnictwa w 
projekcie, zakwalifikowana na szkolenie 
Uczestnik doradztwa –  osoba fizyczna, spełniająca kryteria uczestnictwa w 
projekcie, zakwalifikowana na doradztwo 
Uczestnik warsztatów -  osoba fizyczna, spełniająca kryteria uczestnictwa w 
projekcie, zakwalifikowana na warsztaty 
Techniki partycypacyjne - zespół działań i metod uczestnictwa obywateli miasta 
Ciechanów w określaniu i rozwiązywaniu problemów o charakterze publicznym. 
Udział obywateli w konsultacjach społecznych, dostępie do informacji publicznej, 
obywatelska inicjatywa ustawodawcza, kontakty z radnymi i prezydentem, założenie 
platformy internetowej konsultacje  on-line, składanie projektów preferowanych do 
realizacji w ramach zadań publicznych 
Bud żet partycypacyjny – to metoda wykorzystywana do zaangażowania obywateli 
do współtworzenia budżetu związanego z obszarem zlecenia zadań publicznych do 
realizacji przez organizacje pozarządowe 
Badania sonda żowe – w projekcie oznacza przeprowadzone wśród mieszkańców 
miasta Ciechanów badania dotyczącego realizacji przez gminę miejską Ciechanów 
zadań publicznych  
Obszar realizacji projektu  – gmina miejska Ciechanów 
NGO- organizacje pozarządowe 
Realizatorzy Projektu -  Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego  
w Ciechanowie (Lider), Gmina Miejska Ciechanów (Partner)   
Biuro Projektu  – siedziba Fundacji Gospodarczej im. Karola Marcinkowskiego  
ul. Małgorzacka 8, 06-400 Ciechanów 
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Część II. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE, KRYTERIA I WARU NKI 
UCZESTNICTWA 
 
Cel ogólny projektu: wdrożenie procesu konsultacji społecznych oraz 
upowszechnianie wiedzy o możliwościach włączania grup obywateli w procesy 
decyzyjne w gminie miejskiej Ciechanów. 
 
Cele szczegółowe:  
 
1. Zwiększenie partycypacji społecznej mieszkańców Ciechanowa w zarządzaniu 
miastem. 
2. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych                   
i przedstawicieli NGO w zakresie wdrażania mechanizmów konsultacyjnych. 
3. Zwiększenie wiedzy przedstawicieli administracji na temat potrzeb i oczekiwań 
interesariuszy. 
 

Zakres wsparcia szkoleniowo doradczego realizowaneg o w projekcie:   
 

1. Szkolenia „Konsultujmy bo warto” dla przedstawicieli administracji 
samorządowej i organizacji pozarządowych. 

2. Doradztwo dla NGO i administracji w zakresie wdrażania technik 
partycypacyjnych 

3. Wdrożenie mechanizmu „Budżet partycypacyjny” 
a) I warsztaty dla projektodawców 
b) II warsztaty dla projektodawców 
c) przygotowanie krótkich filmów promujących projekty przez przedstawicieli 

NGO 
 

Okres realizacji projektu:  
Od 1 września 2013 r. do 31 marca 2014 r. 
 
Kryteria uczestnictwa w projekcie: 
 

Projektem objętych zostanie 26 członków, pracowników i wolontariuszy z 20 
organizacji pozarządowych (NGO) oraz 10 przedstawicieli administracji publicznej  
z obszaru gminy miejskiej Ciechanów.  
 

Rekrutacja uczestników projektu obejmować będzie: 
1. Nabór uczestników do szkolenia „Konsultujmy bo warto’ 
2. Nabór uczestników do doradztwa dla NGO i administracji w zakresie 

wdrażania technik partycypacyjnych 
3. Nabór uczestników na I warsztaty dla projektodawców  
4. Nabór uczestników na II warsztaty dla projektodawców 

 
Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zachowaniem zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn oraz innych grup, a także z zasadą bezstronności i przejrzystości. 
Aby skorzystać ze wsparcia oferowanego w projekcie potencjalny uczestnik, 
powinien być oddelegowany do udziału w nim przez organizację pozarządową 
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działającą na rzecz mieszkańców miasta Ciechanów. Kandydaci mogą zgłaszać się 
poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej zgodnie z załącznikiem nr 1 lub nr 2 w 
zależności od wybranego rodzaju wsparcia. Zgłoszenia będą przyjmowane 
bezpośrednio w siedzibie Lidera projektu lub poprzez e-mail. Do projektu będą 
kwalifikowani członkowie NGO zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń. Z każdej 
organizacji pozarządowej w projekcie weźmie udział 1 lub 2 uczestników. W 
przypadku rekrutacji na szkolenia druga osoba z jednej organizacji będzie mogła 
uczestniczyć w projekcie jeżeli zakwalifikowanych będzie co najmniej 20 
przedstawicieli z różnych NGO. Za rekrutację przedstawicieli NGO odpowiada Lider 
projektu. 
Przedstawiciele administracji samorządowej będą rekrutowani przez Partnera 
projektu z poszczególnych komórek organizacyjnych samorządu miasta Ciechanów.  
 
Warunki uczestnictwa w projekcie 
Po zakwalifikowaniu do udziału w wybranej przez uczestnika formie wsparcia, będzie 
on musiał spełnić następujące warunki uczestnictwa: 

a) podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie, zgodnie z załącznikiem nr 3 
do niniejszego regulaminu 

b) wypełnienie kwestionariusza osobowego uczestnika projektu zawierającego 
dane niezbędne do przygotowania sprawozdania w ramach podsystemu 
Monitorowanie Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS), zgodnie z 
załącznikiem nr 4 lub nr 5 do niniejszego regulaminu (w zależności od statusu 
uczestnika) 

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie 
wizerunku, zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 7,  

d) potwierdzenie własnoręcznym podpisem obecności, odebrania cateringu i 
materiałów szkoleniowych (teczka, notatnik, długopis, materiały dotyczące 
tematyki szkolenia) 

e)  wypełnianie ankiet związanych z ewaluacją i monitoringiem projektu, które 
będą przeprowadzone w celu sprawdzenia skuteczności udzielonego 
wsparcia; 

f) współpraca z Realizatorami Projektu, a zwłaszcza dostarczanie wszelkich 
niezbędnych dokumentów, żądanych przez Realizatorów Projektu. 

 
Osoby, które wypełniły kwestionariusz osobowy, podpisały deklarację uczestnictwa  
w projekcie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zwolnione są  
z obowiązku ich powtórnego wypełniania w przypadku rekrutacji do drugiej z kolei 
formy wsparcia. 
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Część III. ZAKRES DZIAŁA Ń REALIZOWANYCH W PROJEKCIE I ZASADY 
UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I DORADZTWIE 
 
Zadanie 1. Promocja oraz upowszechnienie narz ędzi i technik konsultacji 
społecznych 
 
 1. Szkolenie „Konsultujmy bo warto” dla przedstawic ieli administracji 
samorz ądowej oraz organizacji pozarz ądowych 
 
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli (w tym pracowników, członków                
i wolontariuszy) organizacji pozarządowych oraz pracowników Urzędu Miasta 
Ciechanów, jednostek i spółek miejskich oraz przedstawicieli zarządów osiedli.   
 
Program szkolenia: 
- zasady właściwego przeprowadzania konsultacji społecznych, 
- korzyści i koszty związane z procesem konsultacji, 
- metody i narzędzia konsultacji, 
- ciekawe formy partycypacji, wykorzystanie platformy on-line, 
- uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji. 
 
W ramach projektu zrealizowane zostaną 24 godz. szkolenia dla 36 Uczestników 
Projektu (UP). 8 godz. – 3 grupy  x 12 osób.  
 
Warunkiem ukończenia szkoleń i warsztatów jest udział w co najmniej 80% zajęć. 
Uczestnicy, którzy ukończą warsztaty i szkolenia otrzymają zaświadczenie  
o ich ukończeniu, wydane zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych. 
 
 
Zadanie 2. Zaplanowanie i wdro żenie procesu konsultacji społecznych w 
gminie miejskiej Ciechanów 
 
1. Doradztwo dla NGO i administracji w zakresie wdra żania technik 
partycypacyjnych  
 
W ramach doradztwa uczestnicy projektu (przedstawicieli organizacji pozarządowych  
i administracji samorządowej) skorzystają z indywidualnych konsultacji dotyczących 
wdrażania technik partycypacyjnych w samorządzie.  
 
Doradztwo trwa 50 godz.  
 
2. Wdro żenie mechanizmu „Bud żetu partycypacyjnego”  
 
Budżet partycypacyjny jest metodą wykorzystaną do zaangażowania obywateli do 
współtworzenia budżetu związanego z obszarem zlecenia zadań publicznych.  
W ramach tej wieloetapowej techniki będą realizowane następujące działania: 

a) I Warsztaty dla projektodawców. Warsztaty dla przedstawicieli organizacji 
pozarządowych  (2-3 osoby z organizacji) działających na rzecz mieszkańców 
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Ciechanowa. Warsztaty mają na celu wsparcie projektodawców  
w przygotowaniu projektu  i zaplanowaniu jego zarządzania.  
W Warsztacie wezmą udział 24 osoby, w dwóch grupach szkoleniowych. 
W każdej z grup zostanie przeprowadzonych 16 godzin zajęć. 

W trakcie warsztatów uczestnicy mają zapewniony catering oraz materiały 
szkoleniowe. 
 
Warunkiem ukończenia szkoleń i warsztatów jest udział w co najmniej 80% 
zajęć. Uczestnicy, którzy ukończą warsztaty i szkolenia otrzymają 
zaświadczenie o ich ukończeniu, wydane zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych. 
 
 

b) II Warsztaty dla projektodawców mają na celu przygotowanie oferentów do 
promocji projektów, na których realizację chcą otrzymać dofinansowanie. 

 
           Program: 
          - ćwiczenia wystąpień publicznych, 
          - przygotowanie prezentacji multimedialnej, 
          - opracowanie scenariusza 5 min. filmu opisującego projekt. 
 

W Warsztacie wezmą udział 24 osoby, w dwóch grupach szkoleniowych. 
W każdej z grup zostanie przeprowadzonych 16 godzin zajęć. 

W trakcie warsztatów uczestnicy mają zapewniony catering oraz materiały 
szkoleniowe. 
 
Warunkiem ukończenia szkoleń i warsztatów jest udział w co najmniej 80% 
zajęć. Uczestnicy, którzy ukończą warsztaty i szkolenia otrzymają 
zaświadczenie o ich ukończeniu, wydane zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych. 
 

 
c) Przygotowanie krótkich filmów promujących projekty. Przedstawiciele 

organizacji pozarządowych biorą udział w warsztatach przy wsparciu 
specjalisty przygotują krótkie nagrania dotyczące projektów, które chcą 
zrealizować. Produkty promocyjne mają być zamieszczone na platformie 
internetowej. 
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Część IV. INNE DZIAŁANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE 
 

1. Kampania społeczna „Wiemy konsultujemy”  

Kampania społeczna odbędzie się za pośrednictwem lokalnych mediów: radio, 
portale internetowe i prasa. W ramach kampanii społecznej odbiorcy będą 
poinformowani o technikach i narzędziach wykorzystywanych do włączenia obywateli 
Ciechanowa w procesy decyzyjne w samorządzie miejskim.  Kampania społeczna 
„Wiemy konsultujemy” zostanie opracowana przy współpracy z ekspertem z zakresu 
wdrażania metod partycypacji społecznej oraz specjalistą z zakresu marketingu. 
Będzie ona opierać się na informowaniu o konkretnych etapach konsultacji 
społecznych prowadzonych w samorządzie, ale przede wszystkim ukierunkowana 
będzie na ukazanie korzyści dla społeczności lokalnej oraz każdego obywatela 
wynikające z uczestnictwa w procesach konsultacyjnych. Kampania będzie 
prowadzona przez cały okres realizacji projektu. Kampania obejmuje zrealizowanie: 
18 audycji radiowych, 30 publikacji w prasie lokalnej oraz 50 publikacji w portalach 
internetowych. 
 

2. Stworzenie platformy internetowej do konsultacji on -line  

Platforma internetowa do konsultacji on-line stworzona zostanie na bazie strony 
internetowej gminy miejskiej Ciechanów www.umciechanow.pl. Platforma będzie 
zawierała „aktualności”, w których na bieżąco obywatele będą informowani o 
ważnych dla mieszkańców Ciechanowa sprawach o charakterze publicznym. W ten 
sposób platforma ma umożliwić informowanie społeczności lokalnej o planowanych 
inwestycjach miejskich, prowadzenie konsultacji, wymianę opinii oraz prowadzenie 
badań i sondaży. 
 

3. Przeprowadzenie bada ń sonda żowych  

Badanie sondażowe będzie przeprowadzone wśród mieszkańców Ciechanowa i ma 
dotyczyć realizacji przez gminę miejską Ciechanów zadań publicznych. Celem 
badania jest identyfikacja potrzeb mieszkańców Ciechanowa w zakresie realizacji 
zadań przez gminę oraz poznanie opinii na temat kluczowych dla mieszkańców 
kwestii. Sondaż przeprowadzony zostanie na grupie 200 mieszkańców miasta, który 
zakończy się raportem końcowym z badań. 
 
 

4. Wdro żenie mechanizmu „Bud żetu partycypacyjnego”  

Budżet partycypacyjny jest metodą wykorzystaną do zaangażowania obywateli do 
współtworzenia budżetu związanego z obszarem zlecenia zadań publicznych. W 
ramach tej wieloetapowej techniki będą realizowane następujące działania: 
 

a) Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli NGO dotyczące technik „Budżetu 
Partycypacyjnego”, w zakres którego wchodzi: przedstawienie zasad 
konkursów na realizację zadań publicznych i wymogów formalnych. 
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b) Nabór projektów. Organizacje pozarządowe składają oferty (propozycje 
projektów) na realizację zadań publicznych w obszarach wypracowanych 
podczas konsultacji.  

 
c) I etap konsultacji społecznych. W ciągu trzech tygodni po złożeniu ofert na 

realizację zadań publicznych przez NGO, materiały dotyczące wszystkich 
projektów prezentowane będą na stronie internetowej miasta Ciechanów i 
lokalnych mediach. Mieszkańcy miasta mogą zadawać pytania dotyczące 
konkretnego projektu. Odbywa się głosowanie on-line, przy pomocy platformy 
internetowej przygotowanej przez Partnera. 
 

d) II etap-Spotkanie  wyborcze „TY decydujesz”. Mieszkańcy Ciechanowa 
uczestniczą w spotkaniu oddają głos na 1 projekt w każdej kategorii. 
Przedstawiciele organizacji pozarządowych podczas 5 minutowych wystąpień 
przekonują wyborców do swoich projektów. Podczas 30 min. przerwy 
mieszkańcy mogą zadać pytania konkretnym projektodawcom, a następnie 
oddają głosy na interesujący ich projekt. Następnie przedstawiane są wyniki 
konsultacji komisjom konkursowym, które później są upowszechniane. W 
ramach II etapu  zrealizowanych będzie 12 filmów promujących projekty 
organizacji i opracowany zostanie raport z konsultacji on-line oraz raport ze 
spotkania wyborczego.  

 
 

5. Tworzenie społecznych zało żeń zagospodarowania przestrzennego terenu 
bulwarów nadrzecznych i parku J. D ąbrowskiego 

 
Konsultacje prowadzone będą metodą Charette, która zakłada udział osób 
reprezentujących różne środowiska i będących specjalistami w różnych 
dziedzinach (prawnicy, urbaniści, architekci, urzędnicy, artyści, działacze 
społeczni).   

 
Pierwsze spotkanie będzie miało na celu przedstawienie i identyfikację 
przestrzeni nad którą będą pracować grupy interesariuszy.  

 
Program I spotkania: 
- przedstawienie przestrzeni do zagospodarowania, 
- identyfikacja celów i funkcji jakie ma spełniać teren, 
- identyfikacja problemów społecznych jakie wiążą się z tą przestrzenią 

 
Drugie spotkanie będzie miało na celu wypracowanie konkretnych pomysłów 
dotyczących planowania przestrzeni i jej społecznego wymiaru. Wypracowane 
przez uczestników spotkań założenia będą przedstawione mieszkańcom 
Ciechanowa do konsultacji on-line. Ta forma umożliwi otwartą dyskusję i 
zgłaszanie uwag do propozycji za pośrednictwem platformy internetowej. 
Społeczne Założenia Rewitalizacji Bulwarów i Parku (SZRBiP) zostaną 
wypracowane w ramach procesu konsultacyjnego, które następnie 
zaprezentowane będą radnym i Prezydentowi Miasta do dalszych działań 
związanych z jego realizacją. 
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Część V. INFORMACJE KOŃCOWE 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie zapisy: 

a) prawodawstwa krajowego i unijnego,  
b) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
c) Systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
d) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 
e) Dokumentacji konkursowej 

Realizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
 

 

     Zatwierdził: Rafał Kłys 
      Koordynator Projektu 
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Załącznik nr 1 

 
KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE /WARSZATATY 

realizowane w ramach projektu „Konsultujmy bo warto . Projekt upowszechniania i wdra żanie 

mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejsk iej Ciechanów” 

Kartę zgłoszenia na szkolenie należy: 
- złożyć w biurze projektu, w siedzibie Fundacji Gospodarczej im. Karola Marcinkowskiego  

w Ciechanowie, ul. Małgorzacka 8   
- przesłać pocztą elektroniczną na adres: fundgosp@ci.onet.pl lub faxem na nr 23-673-23-89 

 
Część A – Zgłoszenie na szkolenie 
Niniejszym zgłaszamy uczestnictwo w szkoleniu: 
Nazwa szkolenia/ 
warsztatu 

 
 

Data szkolenia 
 
 

 
Część B – Informacje o organizacji/instytucji zgłaszaj ącej na szkolenie 
Nazwa i adres  organizacji /instytucji   

 
Adres   

 
Numer telefonu   

 
Adres poczty elektronicznej   

 
 
Część B – Informacje o uczestniku szkolenia 

Imię i nazwisko 
 
 

Funkcja w instytucji zgłaszającej 
 
 

 
Oświadczamy, że: 

• znamy kryteria kwalifikacji na szkolenie oraz zasady uczestnictwa w nim określone w 
Regulaminie uczestnictwa oraz korzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego w projekcie 
„Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażanie mechanizmów konsultacji 
społecznych w gminie miejskiej Ciechanów” zobowiązujemy się do potwierdzenia udziału w 
szkoleniu w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na szkolenie 

• zobowiązujemy się do wypełniania obowiązków uczestnika szkolenia 
• zobowiązujemy się do wypełniania ankiet, kwestionariuszy i druków przedstawianych przez 

organizatora szkoleń związanych z realizacją projektu w ramach PO KL 
 

 

 

 

------------------------------------------------------------ 
      data i podpis osoby zgłaszającej uczestnika szkolenia 
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Załącznik nr 2 
 
 

Deklaracja uczestnictwa w doradztwie w zakresie wdr ażania technik 
partycypacyjnych  

(druk dla przedstawicieli organizacji pozarz ądowych  
i przedstawicieli administracji samorz ądowej) 

 

 

 

Organizacja/ Instytucja (nazwa i adres)  
 
 

 

Imię i nazwisko  
 
 

 

Stanowisko  
 
 

 

telefon  
 
 

 

 

Zgłaszam chęć uczestnictwa w doradztwie w zakresie technik partycypacyjnych. 
 

 

 

 

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

        Podpis 
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Załącznik nr 3 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wd rażania mechanizmów konsultacji 
społecznych  

w gminie miejskiej Ciechanów” 
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko uczestnika 
 
Wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Konsultujmy bo warto. Projekt 
upowszechniania i wdra żania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie m iejskiej 
Ciechanów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, 
Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu 
obywatelskiego”, realizowanym przez  Fundację Gospodarczą im. Karola Marcinkowskiego w 
Ciechanowie w partnerstwie z Gminą Miejską Ciechanów. 
 
Jednocześnie oświadczam, że: 
1. Jestem świadoma/świadomy, że koszt uczestnictwa w projekcie pokrywany jest że środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym zobowiązuję 
się do uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w projekcie i brania udziału w badaniach 
ankietowych dotyczących rezultatów projektu. Jestem świadoma/świadomy, że obecność na zajęciach 
jest obowiązkowa.  
 
2. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulamin uczestnictwa oraz korzystania ze wsparcia  
szkoleniowo-doradczego w projekcie „Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i 
wdra żania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie m iejskiej Ciechanów” i akceptuję 
warunki udziału w projekcie oraz oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa w projekcie.  
 
3. Zobowiązuję się do poinformowania realizatora Projektu, z odpowiednim wyprzedzeniem o 
konieczności rezygnacji z udziału w Projekcie. 
 
4. Dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział Projekcie są prawdziwe.  
 
Pouczenie:  zgodnie z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz .U. Nr 88, poz.553  
z późniejszymi zmianami), za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą grozi kara pozbawienia 
wolności do 3 lat. 
 
 
 
 

………………………………………………  ……………………………..………………… 
Miejscowość, data      Podpis uczestnika projektu 
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Załącznik nr 4 
 

KWESTIONARIUSZ  OSOBOWY  UCZESTNIKA PROJEKTU DLA PR ZEDSTAWICIELI 
ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH 

 
„Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wd rażania mechanizmów konsultacji 

społecznych w gminie miejskiej Ciechanów” 
 

Część I 
DANE UCZESTNIKA 

Dane osobowe 

Imię (imiona)  
 

Nazwisko  

Wiek    

Płeć Kobieta Mężczyzna PESEL  
 

Dane kontaktowe 
Ulica  

 
Nr budynku  Nr lokalu  
Miejscowość  Kod 

pocztowy 
 

Obszar 
(miejsce 
zamieszkania) 

Obszar miejski 
(położony w granicach administracyjnych miast) 

 

Obszar wiejski 
(tereny położone poza granicami administracyjnymi miast 
– obszary gmin wiejskich oraz część wiejska(leżąca poza 

miastem) gminy miejsko-wiejskiej) 

 
 
 

Powiat  Województwo  

Telefon 
stacjonarny 

 Telefon 
komórkowy 

 

Adres e-mail  
 

Dane dodatkowe 
Wykształcenie brak  podstawowe   

gimnazjalne  ponadgimnazjalne  
pomaturalne  wyższe  

Osoba posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności tak  nie  
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Część II:  
DANE INSTYTUCJI KIERUJ ĄCEJ DO PROJEKTU 

Dane podstawowe 
Nazwa i adres 
instytucji 
kierującej do 
projektu 
 
 

 

NIP  
 

REGON  

Typ instytucji 
kierującej do 
projektu 

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA 
 

 

Polska Klasyfikacja Działalności 
(PKD) 

 
 

 
 
 
 
 
Sektor działalności organizacji pozarządowej 

Kultura  
 

Sport  
 

Edukacja i oświata  
 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  
 

Wsparcie przedsiębiorczości  
 

Pomoc społeczna  
 

Wsparcie osób chorych i niepełnosprawnych  
 

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego  
 

Rozwój lokalny  
 

Ekologia  
 

 
Inny (jaki) …………………………………………... 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

Świadomy (a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
kodeks karny (Dz .U. Nr 88, poz.553 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że powyższe dane są 
zgodne z prawdą 
 
 
 

……………………………………………   ………………………………………………… 
Miejscowość, data        Podpis uczestnika projektu 
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Załącznik nr 5 

 
KWESTIONARIUSZ  OSOBOWY  UCZESTNIKA PROJEKTU DLA PR ZEDSTAWICIELI 

ADMINISTRACJI SAMORZ ĄDOWEJ 
 

„Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wd rażania mechanizmów konsultacji 
społecznych  

w gminie miejskiej Ciechanów” 
 

Część I 
DANE UCZESTNIKA 

Dane osobowe 

Imię (imiona)  
 

Nazwisko  

Wiek    

Płeć Kobieta Mężczyzna PESEL  
 

Dane kontaktowe 
Ulica  

 
Nr budynku  Nr lokalu  

Miejscowość  Kod 
pocztowy 

 

Obszar 
(miejsce 
zamieszkania) 

Obszar miejski 
(położony w granicach administracyjnych miast) 

 

Obszar wiejski 
(tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary 

gmin wiejskich oraz część wiejska(leżąca poza miastem) gminy 
miejsko-wiejskiej) 

 

 

Powiat  
 

Województwo  

Telefon kontaktowy  Telefon 
komórkowy 

 

Adres e-mail  
 

Dane dodatkowe 
Wykształcenie brak  podstawowe   

gimnazjalne  ponadgimnazjalne  
pomaturalne  wyższe  

Osoba posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności tak  nie  
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Część II:  
DANE INSTYTUCJI KIERUJ ĄCEJ DO PROJEKTU 

Dane podstawowe 
Nazwa i adres 
instytucji kierującej do 
projektu 
 
 

 

NIP  
 

REGON  

 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, w tym: 
 

 

 
Urząd Miasta Ciechanów 

 

 
Spółka miejska lub inna instytucja podległa gminie miejskiej Ciechanów : 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Sektor działalności spółki miejskiej lub innej 
instytucji podległej gminie miejskiej Ciechanów 

Kultura  
 

Sport  
 

Edukacja i oświata  
 

Transport miejski  
 

Wodociągi i kanalizacja  
 

Sektor energetyki cieplnej  
 

Gospodarka odpadami  
 

Budownictwo społeczne  
 

Pomoc społeczna  
 

 
Inny (jaki) …………………………………………... 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 

Świadomy (a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny 
(Dz .U. Nr 88, poz.553 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą 

 

 

 
……………………………………………………………   ……………………………………………………………………… 

Miejscowość, data       Podpis uczestnika projektu 
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Załącznik nr 6 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRA ŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 
 
W związku z przystąpieniem do Projektu „Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania 
mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący 
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mający siedzibę 
przy  
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; 

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt lub art. 27 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu „Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów 
konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów”, ewaluacji, monitoringu i 
sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji wdrażającej/Instytucji 
Pośredniczącej – Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacji Gospodarczej im. Karola Marcinkowskiego w 
Ciechanowie,  
ul. Małgorzacka 8, 06-400 Ciechanów oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 
uczestniczą  
w realizacji projektu – Gminie Miejskiej Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów. 
Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie 
Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub 
beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym 
na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej 
kontrole w ramach POKL 

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

miejscowość i data       Podpis uczestnika projektu 

 



Fundacja Gospodarcza  
im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie  
ul. Małgorzacka 8, 06-400 Ciechanów,  
tel. (23) 672-33-71, fax. (23) 673-23-89 
e-mail: fundgosp@ci.onet.pl, www.fg.org.pl 

Gmina Miejska Ciechanów 
Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów 
tel. (23) 674-92-04, fax. (23) 672-29-63 
e-mail: boi@umciechanow.pl,  
www.umciechanow.pl 

 

  

Projekt  współfinansowany  przez  Uni ę  Europejsk ą  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego 
 
Załącznik nr 7 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRA ŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE 
WIZERUNKU  

DO CELÓW PROJEKTOWCH  
 
 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania  
i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów” realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku 
do celów wizualizacji, promocji i sprawozdawczości z realizacji projektu. 

 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas działań 
realizowanych w projekcie mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu oraz 
wykorzystane w materiałach promocyjnych lub przekazywane instytucjom zaangażowanym w system 
realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 

 

 

 

 

 

……………………………………     ……………….………………… 

miejscowość i data       Podpis uczestnika projektu 

 
 

 

 

 

 
 


