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Projekt „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin 

zrzeszonych w ZGRP”  
realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach  

Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,  

Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, 
Priorytetu V Dobre rządzenie,  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

na podstawie Umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-006/10-00 

zawartej w dniu 27 lipca 2011 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 

Biuro projektu: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Tytuł projektu 
Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin 

zrzeszonych w ZGRP 
 

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą formularz 

Godzina i data przyjęcia formularza  

Numer formularza  

 

I. Dane osoby zgłaszającej się: 

1. Imię (imiona):…………………………………………………………………… 

2. Nazwisko:………………………………………………………………………. 

3. Płeć: Kobieta   Mężczyzna 

4. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) .....................…...................................................... 

5. Miejsce urodzenia:…………………………………………………………….... 

6. PESEL ................................................................................................................. 

7. Adres: 

a. ulica …………………………………………………………………….. 

b. nr domu/nr lokalu ……………………………………………………….. 

c. kod ………….. poczta …………………………………………………... 

d. miejscowość…………………………………………………………….... 

e. województwo............................................................................................. 

8. Telefon stacjonarny................................................................................................ 

9. Telefon komórkowy……………………………………………………………… 

10. E-mail:.................................................................................................................... 

11. Adres korespondencyjny (jeśli inny niż adres zameldowania stałego/czasowego) 

a. ulica ………………………………………………………………………. 

b. nr domu/nr lokalu ………………………………………………………… 

c. kod ………….. poczta …………………………………………………… 

d. miejscowość………………………………………………………………. 

e. województwo............................................................................................... 

12. Wykształcenie: 

a. podstawowe 
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b. zawodowe (wyuczony zawód:................................................................................) 

c. średnie (lub średnie techniczne o specjalności .......................................................) 

d. wyższe 

13. Stanowisko: 

a. kierownicze 

b. urzędnicze 

c. doradców, asystentów 

d. pomocnicze i obsługi 

 

 

II. Dane dotyczące zatrudnienia: 

Jestem pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę. 

 Pełna nazwa pracodawcy: 

………………...................................................................... 

 Adres siedziby:  

a. ulica ……………………………………………………………………… 

b. nr domu/nr lokalu ……………………………………………………….. 

c. kod ………….. poczta …………………………………………………… 

d. miejscowość……………………………………………………………… 

e. województwo............................................................................................ 

 Zajmowane stanowisko........................................................................................ 

 

 

 

Oświadczenie 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji na studia podyplomowe w 

projekcie pt. „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji 

urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP” i zgodnie z wytycznymi tam zawartymi kwalifikuję 

się do udziału w projekcie. 

2. Zostałem/am poinformowany/a, ze projekt jest finansowany przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Mam świadomość, że studia podyplomowe będą się odbywać na terenie miasta Płocka.  

4. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 

5. Oświadczam, że informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym do projektu 

„Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów 

gmin zrzeszonych w ZGRP” są zgodne z prawdą. 

6. Oświadczam, iż na dzień złożenia formularza zgłoszeniowego do projektu pt. 

„Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów 
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gmin zrzeszonych w ZGRP” spełniam wymagane warunki formalne uczestnictwa w 

studiach podyplomowych. 

7. Zobowiązuję się do regularnego uczestnictwa w studiach podyplomowych, jak również 

nie przerywania i nie przedłużania okresu studiów. 

8. Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (jednolity tekst Dz. U. Nr 101 poz. 926 z dnia 2002r.) wyrażam zgodę na 

gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, w tym danych 

wrażliwych, do Związku Gmin Regionu Płockiego z siedziba w Płocku oraz Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie dla potrzeb rekrutacji, 

monitorowania i ewaluacji projektu pt. „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia 

podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP” realizowanego w 

ramach Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1. PO KL. 

 

Mam świadomość o celu zbierania tych danych, prawie wglądu do swoich danych oraz 

możliwości ich poprawienia.  

 

 

 

 

 

    .........................................................                  .................................................. 

     (miejscowość i data)                                                           (czytelny podpis kandydata) 

 

 


