
 

 

Fundacja Stocznia poszukuje ekspertów i ekspertek do oceny 

wniosków złożonych w ramach konkursu Media dla demokracji.  

 

Fundacja Stocznia (www.stocznia.org.pl) jest jednym z członków konsorcjum będącego 

operatorem programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (www.aktywniobywatele.org.pl). 

Jest to program dotacyjny wspierający działania organizacji społecznych, które służą 

wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz 

upodmiotowieniu grup zagrożonych wykluczeniem.  

Fundacja Stocznia odpowiada m.in. za ostatni konkurs organizowany w ramach Programu, 

czyli za konkurs Media dla demokracji. W konkursie przyznamy dotacje na realizację działań 

służących wzmocnieniu mediów w Polsce - zwłaszcza lokalnych i obywatelskich, aby 

w sposób pełniejszy i bardziej skuteczny mogły realizować funkcje kluczowe z perspektywy 

współczesnej demokracji i ochrony porządku demokratycznego, a więc:  

• kontrolowanie władzy, instytucji publicznych, biznesu i innych uczestników debaty 

publicznej;  

• stwarzanie przestrzeni do merytorycznej wymiany opinii i punktów widzenia na 

sprawy publiczne osób i instytucji reprezentujących różne światopoglądy;  

• dostarczanie wiarygodnej i sprawdzonej informacji. 

Łączna kwota, pochodząca z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, przeznaczona na 

dotacje to 750 000 EUR, a maksymalna wielkość jednej dotacji to 150 000 EUR. 

Konkurs już trwa (jest jednoetapowy, wnioskodawcy składają od razu wnioski pełne), a my 

obecnie szukamy osób, które dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz chcą 

podjąć się oceny wniosków.  

 

Szukamy osób, które: 

• posiadają wiedzę w obszarze tematycznym, którego dotyczy konkurs Media dla 

demokracji, 

• umieją wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenia w analizie i ocenie projektów, 

• potrafią klarownie i komunikatywnie formułować na piśmie opinie na temat złożonych 

wniosków, 

• gwarantują bezstronność w ocenie projektów, tzn. m.in. nie uczestniczą 

w przygotowywaniach wniosków, które będą składane w tym konkursie1, 

                                                      
1 Więcej informacji o wymogach związanych z bezstronnością ekspertów/ek znajduje się we wzorze Deklaracji 
bezstronności, do którego link znajduje się w dalszej części tego ogłoszenia. 



• są gotowe podjąć się oceny wniosków i innych związanych z tym aktywności 

w terminach wymienionych poniżej. 

 

Zakres współpracy  

Do obowiązków ekspertów i ekspertek będzie należało:  

• udział w szkoleniu on-line dotyczącym procedury i kryteriów oceny [5 września 2022 r. 

popołudniu],  

• ocena wniosków zgodnie z kartą oceny merytorycznej, której wzór znajduje się tutaj 

[od ok. 9 do 25 września 2022 r.], 

• udział w spotkaniach on-line z Wnioskodawcami, których wnioski zostaną najwyżej 

ocenione2 [ok. 28-30 września 2022 r.], 

• udział w stacjonarnym spotkaniu ekspertów/ek po ocenie wniosków i spotkaniach 

z Wnioskodawcami [w pierwszym tygodniu października]. 

Każdy wniosek będzie oceniany przez troje ekspertów. Na podstawie wcześniejszych 

doświadczeń szacujemy, że ocena jednego wniosku zajmuje około 3 godzin. 

Liczba wniosków przypisanych do oceny poszczególnym ekspertom/-kom będzie zależała od 

ich gotowości czasowej i chęci, ale oczywiście także od ostatecznej liczby wniosków, które 

zostaną złożone w konkursie i pozytywnie przejdą przez etap oceny formalnej.  

 

Oferujemy:  

• współpracę w oparciu o umowę o dzieło (za przygotowanie ocen) i umowy zlecenie 

(za udział w spotkaniach) lub – w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności 

gospodarczej – umowy o współpracy, określające zasady pracy i wynagrodzenia, 

• wynagrodzenie w wysokości: 

o 280 zł brutto za ocenę pełną jednego wniosku,  

o 140 zł brutto za ocenę jednego wniosku, który ekspert/ka uzna za niezgodny 

z założeniami konkursu,  

o 100 zł brutto za godzinę udziału w spotkaniach on-line z Wnioskodawcami 

i stacjonarnym spotkaniu ekspertów/ek3 (w przypadku, gdyby podróż na 

spotkanie odbywała się z innej miejscowości czas potrzebny na podróż także 

jest opłacany przez nas), 

• współpracę w okresie od ok 9 września do ok 7 października 2022 r., 

• zwrot kosztów podróży na spotkanie ekspertów/ek, 

                                                      
2 Do etapu rozmów zostaną zaproszeni Wnioskodawcy, których wnioski zostaną najwyżej ocenione i których 
łączna wnioskowana kwota dotacji nie przekroczy 150% alokacji planowanej na konkurs. Będzie to 
prawdopodobnie ok 8 rozmów. 

3 Jeśli ze względów pandemicznych takie spotkanie nie będzie możliwe, odbędzie się w formule on-line. 

https://aktywniobywatele.org.pl/wp-content/uploads/2022/07/Media_dla_demokracji_karta_oceny_merytorycznej.pdf


• szkolenie wprowadzające do oceny wniosków, 

• możliwość poznania wielu ciekawych, pożytecznych inicjatyw i organizacji działających 

w obszarze wsparcia mediów.  

 

Sposób rekrutacji  

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją Stocznia prosimy o przesłanie formularza 

zgłoszeniowego (jego wzór znajduje się tutaj) do 21 sierpnia 2022 r. na adres 

aktywniobywatele@stocznia.org.pl. W tytule mejla prosimy napisać: Ocena wniosków.  

Zastrzegamy sobie prawo do rozmowy on-line z wybranymi kandydatami i kandydatkami.  

O wynikach rekrutacji poinformujemy osoby uczestniczące w procesie rekrutacji do 25 

sierpnia 2022.  

 

Co warto (a wręcz należy) przeczytać przed wysłaniem zgłoszenia? 

Prosimy o zapoznanie się szczególnie z: 

• informacjami na temat konkursu Media dla demokracji (a przynajmniej 

zaproszeniem do składania wniosków), które dostępne są tutaj, 

• wzorem Deklaracji bezstronności, którą będzie musiała podpisać każda osoba 

przystępująca do oceny. Wzór deklaracji dostępny jest tutaj. Prosimy zwrócić 

szczególną uwagę na zapisane w niej konsekwencje wynikające z podjęcia pracy 

eksperta/ekspertki. 

 

Informacja o upublicznieniu danych 

Informujemy, że dla zapewnienia transparentności i jawności procesu oceny wniosków 

złożonych w ramach Programu po zakończeniu konkursów dotacyjnych, dane osobowe 

ekspertów/ek oceniających wnioski w Programie w postaci imię, nazwisko i krótka 

charakterystyka specjalizacji eksperta/ki, zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Programu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Operatora Programu (tj. na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Więcej informacji 

W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt z Zofią Komorowską z Fundacji 

Stocznia (aktywniobywatele@stocznia.org.pl,  608 197 616) 

 

Informacja dot. danych osobowych  

Informujemy, że Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji na podstawie zgody, której udzielił/a nam Pan/i przesyłając swoje zgłoszenie 

aplikacyjne. Zgodę tę może Pan/i odwołać w dowolnym momencie, ale jej odwołanie nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed tym odwołaniem. 

https://aktywniobywatele.org.pl/wp-content/uploads/2022/08/konkurs_media_eksperci_tki_formularz_zgloszeniowy.docx
https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-media-dla-demokracji
https://aktywniobywatele.org.pl/wp-content/uploads/2022/08/konkurs_media_deklaracja_bezstronnosci_2022.pdf
mailto:aktywniobywatele@stocznia.org.pl


Przesłanie zgłoszenia oznacza przyjęcie do wiadomości, że: 

Administratorem Pana/i danych osobowych przesłanych w zgłoszeniu i przekazanych w 

rozmowach kwalifikacyjnych w procesie rekrutacji będzie Fundacja Stocznia z siedzibą przy pl. 

Zamkowym 10 w Warszawie. W przypadku niewybrania Pana/i na wskazane w ogłoszeniu 

stanowisko, Pana/i dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 30 dni po zakończeniu procesu 

rekrutacji. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania. Jeśli uzna Pan/i, że dane przetwarzane są 

niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Pana/i dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, nie 

będą też podlegały profilowaniu. 

 


