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Załącznik nr 1  

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” 
 

 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

pt. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”  

(POKL.05.02.01-00-036/13) 

 

 
Ja, niżej podpisany/a …................................................................................. (imię i nazwisko) 

deklaruję udział w projekcie pt. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”  

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  

Jednocześnie oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności określone w Regulaminie 

rekrutacji i uczestnictwa  uprawniające mnie do udziału w projekcie, a przedstawione poniżej dane 

odpowiadają stanowi faktycznemu i pozostają aktualne na dzień podpisania niniejszej deklaracji. Jestem 

świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

Miejscowość, data Czytelny podpis uczestnika /czki projektu 

 

 

Formularz danych uczestnika/uczestniczki projektu: 

  Lp.    

1 Imię:   

2 Nazwisko:   

� Kobieta   
3 Płeć:         

� Mężczyzna 

4 PESEL:  

� brak 

� podstawowe 

� gimnazjalne 

Dane podstawowe 

5 Wykształcenie: 

� ponadgimnazjalne 
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� pomaturalne 

� wyższe 

6 Ulica:   

7 Nr domu:   

8 Nr lokalu:   

9 Miejscowość:   

� miejski  
10 Obszar:                     

� wiejski 

11 Kod pocztowy:   

12 Województwo:   

13 Powiat:   

14 Telefon stacjonarny:   

15 Telefon komórkowy:   

Dane kontaktowe 

16 
Adres poczty 

elektronicznej (e-mail): 
  

17 Nazwa pracodawcy:   

18 Stanowisko:   

19 
Data rozpoczęcia 

udziału w projekcie: 
  Dane dodatkowe  

20 
Data zakończenia 

udziału w projekcie: 
  

 

Wyrażam chęć udziału w następujących szkoleniach:  

Lp. Rodzaj szkolenia 

Proszę zaznaczyć 

„X” przy 

wybranym 

szkoleniu 

1 
Szkolenie: Zarządzanie dokumentami elektronicznymi – dla wszystkich 

pracowników Urzędu 

 

2 
Szkolenie: Bezpieczeństwo przetwarzania informacji – dla wszystkich 

pracowników Urzędu 

 

3 Szkolenie: e-Urząd – dla pracowników Urzędu posiadających kontakt z klientem  

4 Szkolenie: e-PUAP – dla pracowników Urzędu posiadających kontakt z klientem  

5 
Szkolenie: Nowa instrukcja kancelaryjna – dla pracowników Urzędu 

posiadających kontakt z klientem 

 

6 Szkolenie: Zarządzanie dokumentami elektronicznymi – dla liderów w Urzędzie  

7 Szkolenie: Bezpieczeństwo przetwarzania informacji – dla liderów w Urzędzie  

8 Szkolenie: Gromadzenie i analiza informacji – dla liderów w Urzędzie  

9 Szkolenie: Gromadzenie i analiza informacji – dla informatyków  

10 Szkolenie: Tworzenie formularzy na e-PUAP – dla informatyków  
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11 Szkolenie: Zarządzanie środowiskiem serwerowym – dla informatyków  

 

 Oświadczam, że przed złożeniem niniejszej deklaracji zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”
1
. 

  

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

Miejscowość, data Czytelny podpis uczestnika/czki projektu 

 
 

 
 

 
Wypełnia osoba upoważniona do podejmowania decyzji w JST 
 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo pracownika w w/w szkoleniu/ach: 

 

 

 

 

…………………………………….. 
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wypełnia Komisja Rekrutacyjna 
 

 

 
Data i godzina wpływu zgłoszenia: …………………………….. 

 

 

Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie: …………………………  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Regulamin dostępny jest na stronach www JST objętych projektem lub w Biurze projektu (Urząd Miasta i Gminy w 

Prusicach, Rynek1, 55-110 Prusice). 


