
Formularz zgłoszeniowy 

kandydata na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone 
w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego 

na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 
Powiatu Krośnieńskiego w 2016 r. 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji 

1. Imię i Nazwisko kandydata 

2. Adres do korespondencj i 

3. Adres e-mail 

4. Telefon kontaktowy 

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie: 

Ja niżej podpisany( a) . .... . .. . . .. .... . ... .... ..... ..... . .. . . ... . . .. . .. . .... . ... . ..... . oświadczam, 
że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka komisj i konkursowej. 
Jednocześnie oświadczam, iż: 

- jestem obywatelem RP i korzystam w pełni z praw publicznych, 
- dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym 

I prawnym, 
- zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w niniej szym formularzu, dla potrzeb wyboru na członka komisji 
konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie 
w 2016 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Krośnieńskiego, 

- wiem, że za pracę w komisj i konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot 
kosztów podróży. 

··· ·· ··· ·· ···· ·· ·· ··· ·················· ....... .......... ... .... ............ . 
(miejscowość, data) (czytelny podpis kandydata) 

Posiadane przez kandydata doświadczenie, kwalifikacje umiejętności niezbędne do 
pracy w komisji konkursowej. 



Dane organizacji pozarządowej lub podmiotu zgłaszającego kandydata 

1. Nazwa organizacji/podmiotu 

2. Forma prawna 

3. Nr KRS 1 miejsce 
zarejestrowania 

4. Adres siedziby organizacji/ 
podmiotu 

5. Nr telefonu 

6. Rok założenia organizacji/ 
podmiotu 

7. Liczba członków organizacji/ 
podmiotu 

8. Adres e-mail 

Informacja o funkcji jaką zgłaszany kandydat sprawuje w organizacji/podmiocie, który 
go zgłasza 

Osoby uprawnione do reprezentacji organizacji/podmiotu zgłaszającego kandydata 

Imię i nazwisko Funkcja 



Upoważnienie wydane kandydatowi przez organizację/podmiot, który reprezentuje, do 
pracy w komisji konkursowej 

(pieczęć organizacji/podmiotu) (miejscowość, data) 

(podpisy i pieczęcie osoby/osób upoważnionych) 


