
Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PAI. 

 

1. DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ. 

Imię i nazwisko kandydata członka komisji:  

Data urodzenia (dd/mm/rrrr):  

Nr dowodu osobistego:  

Telefon kontaktowy:  

Email kontaktowy:  

 

2. REKOMENDACJE DLA KANDYDATA ZE STRONY ORGANIZACJI/PODMIOTÓW 

WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

I O WOLONTARIACIE. 

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji 
konkursowej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie. Zgłaszamy Pana/Panią: 
 ............................................................................................................................................................ na 
członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego PAI jako 
reprezentanta/tkę naszej organizacji/podmiotu 

nazwa organizacji/podmiotu  

Adres organizacji/ podmiotu  

nr KRS lub innego odpowiedniego dla 
organizacji/podmiotu rejestru 

 

nazwisko/nazwiska i funkcja/funkcje 
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania 
organizacji/podmiotu 

 

 

 



pieczęć/cie i podpis/y osoby/osób 
uprawnionych do reprezentowania 
organizacji/podmiotu 

 

pieczęć organizacji/podmiotu  

 

3. DEKLARACJA KANDYDATA. 

Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 

publicznego PAI. Oświadczam, że jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych. 

Deklaruję o prawdziwości podanych przeze mnie danych i zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. z 2002, Nr 101 poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru 

członków komisji konkursowych w otwartych konkursach na dotacje organizowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie. Zapoznałem/am się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji 

pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w komisji konkursowej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie określonymi w treści 

ogłoszenia o naborze. 

 

Miejscowość, data:  

Czytelny podpis kandydata na członka komisji:  

 

4. OPIS DOŚWIADCZENIA KANDYDATA W ZAKRESIE REALIZACJI 

ZADAŃ/PROJEKTÓW/PROGRAMÓW FINANSOWANYCH LUB WSPÓŁFINANSOWANYCH 

ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  DOTYCZĄCYCH POMOCY OSOBOM BEZROBOTNYM, 

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA POGŁĘBIANIU SIĘ PROBLEMÓW 

ZWIĄZANYCH Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM . 

 

Obszar tematyczny  

Od - do  

opis (pełnione funkcje, opis realizowanych 
zadań) 

 



Obszar tematyczny  

Od - do  

opis (pełnione funkcje, opis realizowanych 
zadań) 

 

 

Miejscowość, data:  

Czytelny podpis kandydata na członka komisji:  

 

  


