
Załącznik 
do ogłoszenia o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej 
reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie 
prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2023 roku.” 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 

Dane dotyczące kandydata na członka Komisji konkursowej 

I. Imię i nazwisko kandydata na członka 
Komisji konkursowej: 

 

II. Adres do korespondencji: 
 

 

III. Telefon kontaktowy:  

IV. Adres e-mail:  

V. Opis posiadanego przez kandydata 
doświadczenia, kwalifikacji i umiejętności 
niezbędnych do pracy w Komisji 
konkursowej: 

 

VI. 
1. Deklaruję wolę udziału w Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w 

otwartym konkursie ofert na  realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie 

prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 

Powiatu Kieleckiego w 2023 roku”. 

2.  Zapoznałam/em się z zasadami udziału w Komisji Konkursowej osób wskazanych przez 
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Oświadczam, że spełniam kryteria uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej. 

4. Zaświadczam o prawdziwości podanych powyżej danych. 

5. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na członków Komisji 
konkursowej, zawartą w ogłoszeniu o naborze. 

6. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz ustawą z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru do udziału w komisji 
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert organizowanym przez 
Powiat Kielecki. 

Data i czytelny podpis kandydata na członka 
Komisji konkursowej:  

 



POTWIERDZENIE WSKAZANIA PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ LUB PODMIOT WYMIENIONY  
W ART. 3 UST. 3 USTAWY O  DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE OSOBY 
DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ 

1. Zapoznaliśmy się z zasadami udziału w pracach Komisji konkursowej osób wskazanych przez 
organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

2.Wskazujemy (imię i nazwisko kandydata) ………………………………………………………………………………  
do składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na  realizację zadania publicznego 
pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2023 roku”. 

Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS/innym rejestrem – 
potwierdzające zgłoszenie kandydata do reprezentowania podmiotu w Komisji 
konkursowej: 

Nazwa podmiotu oraz nazwa i numer dokumentu 
stwierdzającego sposób reprezentacji podmiotu 
(np. KRS lub inny rejestr): 

Czytelne podpisy osób upoważnionych 
do reprezentacji podmiotu: 
 

 1) 

 

 

2) 

 

 

 

…………..……….…………………..…., dnia …..................................                    
            (miejscowość) 

 


