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         Załącznik do ogłoszenia o naborze
   na członków Komisji konkursowych 

                   na rok 2017 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

I. Deklaruję udział w pracach Komisji konkursowej w Otwartym konkursie ofert                  
w 2017 r. na realizację zadań publicznych z zakresu*: 

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

3. porządku i bezpieczeństwa publicznego – realizowanie Rządowego programu  ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława  Stasiaka na 
lata 2016-2017;

4. ratownictwa i ochrony ludności – wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego 
oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa 
wodnego na obszarze województwa pomorskiego;

5. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – realizowanie Rządowego 
programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły                          
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach 
,,Bezpieczna+".

* PROSZĘ PODKREŚLIĆ WYBRANY ZAKRES ZADAŃ PUBLICZNYCH   

II. Dane kandydata  

DANE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Imię i nazwisko kandydata na członka Komisji

Nazwa organizacji pozarządowej / podmiotu 
wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie,                
reprezentowanej przez kandydata oraz nr KRS

Adres organizacji / podmiotu 

Pełniona funkcja 

Telefon kontaktowy

e-mail
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III. Opis doświadczenia 

OPIS DOŚWIADCZENIA KANDYDATA W ZAKRESIE DZIAŁANIA NA RZECZ ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWEJ / PODMIOTU WYMIENIONEGO W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

IV. Podpisy  

Zapoznałam/em 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, która ma zostać powołana do oceny ofert złożonych 
w Otwartym konkursie ofert w 2017 r. na realizację zadań publicznych, określonych w pkt I.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym 
do realizacji procesu wyboru członków Komisji konkursowej oraz wyłonienia oferentów, 
którym zostanie zlecone wykonanie zadania.

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że Administratorem tak zebranych 
danych osobowych jest Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27,                            
80-810 Gdańsk. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji prac Komisji 
konkursowych. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Podpis kandydata na członka Komisji 
konkursowej

Miejscowość, data

Zgłaszamy ww. kandydata do Komisji konkursowej, która ma zostać powołana do 
oceny ofert złożonych w Otwartym konkursie ofert w 2017 r. na realizację zadań 
publicznych, określonych w pkt I.

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do 
reprezentowania organizacji pozarządowej / 
podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3                  
ustawy o działalności pożytku publicznego                                      
i o wolontariacie, z ramienia którego                 
występuje kandydat


