
 

 

Załącznik do zarządzenia nr 21/2022 
Dyrektora Instytutu Pokolenia 
z dnia 2 grudnia 2022 r. 

Regulamin 
projektu promowania i upowszechniania w jednostkach samorządu terytorialnego modelu 
rozwoju wspólnoty na podstawie koncepcji 6 Obszarów Funkcjonowania Rodziny (6OFR) 

    w ramach programu „Rodzina, rozwój, demografia” (nabór II) realizowanego przez Instytut 
Pokolenia z/s w Warszawie 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Celem projektu jest promowanie oraz upowszechnianie modelu rozwoju wspólnoty 
samorządowej na podstawie koncepcji 6 Obszarów Funkcjonowania Rodziny 
(6OFR) w ramach programu „Rodzina, rozwój, demografia” (nabór II) 
realizowanego przez Instytut Pokolenia z/s w Warszawie (dalej: „Projekt”). 

2. Organizatorem Projektu jest Instytut Pokolenia z siedzibą w Warszawie, ul. 
Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, e-mail: 6ofr@instytutpokolenia.pl (dalej: 
„Organizator”). 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w Projekcie (dalej: 
„Regulamin”). 

II. Przedmiot programu 

1. W ramach Projektu Organizator wybierze jednostki samorządu terytorialnego, w 
których przeprowadzi działania promujące i upowszechniające założenia modelu 
rozwoju wspólnoty na podstawie koncepcji 6 Obszarów Funkcjonowania Rodziny 
(6OFR). 

2. Samorząd terytorialny w ramach Projektu otrzyma wsparcie w postaci 
merytorycznego przygotowania pracowników danego urzędu i jednostek 
podległych. Polegać ono będzie na pomocy w wypracowaniu, wdrożeniu i 
rozwinięciu działań na rzecz rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, a nadto 
wprowadzeniu wskaźników opisujących poziom skuteczności podejmowanych 
działań.  

3. Projekt ma na celu uruchomienie w jednostkach samorządu terytorialnego procesu 
wpływania na spektrum czynników sprzyjających rozwojowi, zarówno 
społecznemu,  jak i ekonomicznemu.   

4. Projekt skierowany jest do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, w 
szczególności gmin, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 



 

 

5. Działania w ramach Projektu w jednostkach samorządu terytorialnego, od czasu 
zakwalifikowania się, będą trwały do końca 2023 roku. Organizator zastrzega 
możliwość przedłużenia Projektu.  

III. Zgłaszanie udziału i nabór do Projektu 

1. Uczestnikiem Projektu może być każda jednostka samorządu terytorialnego, w 
szczególności gmina wiejska, wiejsko-miejska lub miejska (dalej: „Uczestnik”). 

2. Zgłoszenie do Projektu odbywa się poprzez: 

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie 
internetowej https://instytutpokolenia.pl/6OFR/ i akceptację regulaminu lub 

b) przesłanie maila do Organizatora na adres 6ofr@instytutpokolenia.pl z 
prośbą o udział w Projekcie. 

3. W odpowiedzi na zgłoszenie, Organizator wysyła Uczestnikowi ankietę 
rekrutacyjną, której wzór stanowi załącznik do regulaminu. 

4. Ankietę rekrutacyjną wraz ze zgłoszeniem należy przesłać do Organizatora do 
dnia 15 grudnia 2022 r. godz. 23:59. Liczy się data wpływu do Organizatora.  

5. Organizator powoła komisję, która na podstawie nadesłanych ankiet w dniu 16 
grudnia 2022 r. wybierze Uczestników Projektu. W skład komisji wejdą osoby 
wyznaczone przez Dyrektora Instytutu Pokolenia.  

6. Organizator zastrzega sobie możliwość uwzględnienia w niniejszym naborze, 
zgłoszeń i ankiet rekrutacyjnych przesłanych do Organizatora w poprzednim 
naborze do Projektu. 

7. Organizator z zakwalifikowanymi Uczestnikami zawrze umowę o współpracy w 
ramach realizacji Projektu. 

8. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne. 

IV. Dane osobowe 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 RODO), obowiązującego od 25 
maja 2018 r., informuję, iż: 



 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pokolenia z siedzibą 
w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa. Kontakt z administratorem jest 
możliwy także za pomocą adresu mailowego:  kontakt@instytutpokolenia.pl. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. 
Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: 
aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ,f  RODO w celu 
wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego Projekcie. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z 
administratorem przetwarzają jego dane osobowe, 

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie 
jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
celów określonych w pkt. 3. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - 
przez czas określony w tych przepisach.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 

RODO oraz art. 18 RODO,  
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach 

opisanych w art. 21 RODO,  
e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO, 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane 

były na jej podstawie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych 
powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem 
Danych Osobowych.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że 



 

 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie 
danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 

9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia 
wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych 
Osobowych.  

10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane.  
 

V. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Projektu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej https://instytutpokolenia.pl/6OFR/ 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zmiany 
formuły Projektu, a także prawo do odwołania lub przerwania Projektu bez podania 
przyczyny. 

3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

Załącznik: 

- wzór ankiety rekrutacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

…………………, dnia ……………. 

Ankieta rekrutacyjna 

do projektu promowania i upowszechniania w jednostkach samorządu terytorialnego modelu 
rozwoju wspólnoty na podstawie koncepcji 6 Obszarów Funkcjonowania Rodziny (6OFR) w 
ramach programu „Rodzina, rozwój, demografia” realizowanego przez Instytut Pokolenia z/s 

w Warszawie (dalej: „Projekt”) 
 

1. Informacje ogólne 

a) Nazwa ………………………………………………………………………….. 

b) Adres …………………………………………………………………………… 

c) Dane kontaktowe ………………………………………………………………. 

d) Osoba do kontaktu …………………………………………………………….. 

e) Imię i nazwisko wójta/burmistrza/prezydenta: ……………………………….. 

2. Informacje o Uczestniku 

a) proszę przedstawić od 5 do 10 najbardziej rozwojowych projektów zrealizowanych w 
gminie Uczestnika (opis projektu, wysokość środków finansowych oraz ich źródło, 
działy realizujące projekt); 

b) czy Uczestnik korzysta z funduszy zewnętrznych, jeśli tak z jakich; 

c) czy Uczestnik współpracuje z innymi organizacjami w tworzeniu i realizacji projektów 
gminnych (jeśli tak z jakimi i w jakim zakresie); 

d) co Uczestnik chciałby osiągnąć wdrażając model 6OFR. 

3. Oświadczenia 

a) wyrażam zgodę na objęcie procedurą rekrutacyjną do Projektu i akceptuję 
postanowienia Regulaminu; 

b) oświadczam, że dane zawarte w ankiecie rekrutacyjnej są zgodne z prawdą i stanem 
faktycznym; 

c) przyjmuję do wiadomości, iż wypełnienie ankiety i podpisanie niniejszego 
oświadczenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektem. W przypadku 
zakwalifikowania do udziału w Projekcie zobowiązuję się do podpisania umowy 
regulującej szczegółowo zasady udziału w Projekcie; 

d) wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych 
osobowych zbieranych na potrzeby realizacji Projektu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, f  
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.  

 

 

 

_______________________________________ 

Data i podpis1  

 
1 osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Uczestnika. 

 


