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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

nr POWR.02.18.00-00-0007/18 

 

pt. „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej  

w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego”  

 
 

§ 1  

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu 

„Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa 

lubelskiego.”  

2. Projekt realizowany jest od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przez Fundację Polskiej Akademii Nauk  

oraz sześć jednostek samorządu terytorialnego (Partnerów wskazanych w ust. 3) w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi 

administracyjne 

3. Projekt ma charakter zamknięty i jest skierowany do następujących Jednostek Samorządu 

Terytorialnego (JST): 

a) Gmina Miejska Biała Podlaska - Partner nr 1, 

b) Miasto Krasnystaw - Partner nr 2, 

c) Miasto Kraśnik - Partner nr 3, 

d) Gmina Łęczna - Partner nr 4, 

e) Miasto Puławy - Partner nr 5, 

f) Miasto Zamość -  Partner nr 6. 

 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie mowa o:  

1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt nr POWR.02.18.00-00-0007/18 pn. „Specjalistyczne 

wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego.” 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II. 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości 

usługi administracyjne.  

2. Wniosku o dofinansowanie - należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie projektu  

nr POWR.02.18.00-00-0007/18 pn. „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej  

w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego.”  

3. Partnerze Wiodącym - należy przez to rozumieć Partnera Wiodącego projektu pn. Specjalistyczne 

wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego.”,  

tj. Fundację Polskiej Akademii Nauk.  
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4. Partnerach - należy przez to rozumieć partnerów w projekcie pn. „Specjalistyczne wsparcie  

dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego.” tj. Jednostki 

Samorządu Terytorialnego wymienione w § 1 ust. 3. 

5. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie  

nr POWR.02.18.00-00-0007/18 pn. „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej  

w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego.”   

6. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osoby bezpośrednio korzystające z udzielanego 

wsparcia, czyli uczestników i uczestniczki szkoleń.  

7. Szkoleniach – należy przez to rozumieć dedykowane szkolenia organizowane przez Partnera 

Wiodącego dla pracowników każdego z Partnerów z zastrzeżeniem § 3 ust 1.  

8. Harmonogramie szkoleń – należy przez to rozumieć dokument określający daty i godziny 

poszczególnych szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu, sporządzony przez Partnera 

Wiodącego po konsultacji w Partnerami. 

 

§ 3 

Informacje o szkoleniach 

1. Zadania szkoleniowe realizuje Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Partner Wiodący spoza JST) oraz 

Partnerzy Projektu w zakresie szkoleń z wdrożonego systemu informatycznego (Partner 1,  

Partner 3, Partner 4). 

2. W projekcie zaplanowano zadania, w ramach których przewidziano realizację szkoleń  

dla 180 pracowników jednostek samorządu terytorialnego (w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych) oraz pracowników komunalnych osób prawnych 

wykonujących zadania w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz obsługi podatkowej 

przedsiębiorców oraz wykonujących zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami 

komunalnymi. W przypadku komunalnych osób prawnych w projekcie weźmie udział 19 osób  

z przedsiębiorstwa: Nieruchomości Puławskie sp. z o.o., których właścicielem jest Miasto Puławy. 

3. Przewidywana liczba pracowników objętych wsparciem: 

a) Gmina Miejska Biała Podlaska -  30 osób 

b) Miasto Krasnystaw -  20 osób 

c) Miasto Kraśnik -  20 osób 

d) Gmina Łęczna -  20 osób 

e) Miasto Puławy -  50 osób 

f) Miasto Zamość -  40 osób 

4. Projekt zakłada możliwość udziału każdego uczestnika projektu w więcej niż jednym szkoleniu. 

5. Szczegółowy zakres tematyczny szkoleń dla pracowników każdego z Partnerów projektu określa 

Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 4 

Kryteria uczestnictwa w szkoleniach 

1. W projekcie mogą uczestniczyć pracownicy samorządowi spełniający formalne i merytoryczne 

kryteria rekrutacji. 
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2. Kryteria formalne: 

a) status pracownika JST objętej wsparciem (jednego z Partnerów projektu wymienionych  

w § 1 ust. 3) lub pracownika komunalnej osoby prawnej (w przypadku Partnera nr 5) 

wykonującej zadania z zakresu podatków i opłat lokalnych  i/lub zarządzania nieruchomościami 

komunalnymi; 

b) zakres obowiązków służbowych uczestnika musi obejmować podatki i opłaty lokalne  

i/lub zarządzanie/obsługę nieruchomości. 

c) złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych: 

- Formularz zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem dot. zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i zgodą przełożonego na udział w  szkoleniu.  

3. Kryteria punktowe: 

a) chęć udziału w projekcie - badanie na podstawie ankiety (skala od 1 do 5). 

4. Dobór pracowników samorządowych będzie odbywał się według potrzeb występujących na danym 

stanowisku pracy bez względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, 

światopogląd, niepełnosprawność, wykształcenie, wiek lub orientację seksualną. 

 

§ 5 

 Procedura rekrutacji uczestników szkoleń 

1. Rekrutacja przeprowadzona zostanie oddzielnie w każdej jednostce samorządu terytorialnego.  

2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły aż do zrekrutowania pełnej liczby uczestników 

Projektu, przewidzianej we wniosku o dofinansowanie dla każdego z Partnerów. 

3. Forma rekrutacji: bezpośrednia - organizowanie spotkań informacyjnych. W przypadku problemów 

z rekrutacją zakłada się zwiększenie wymiaru rekrutacji bezpośredniej. 

4. Procedura rekrutacji zakłada możliwość: 

- zgłaszania uczestnictwa przez telefon, e-mail, pod warunkiem uzupełnienia dokumentów wersji 

papierowej w ciągu 5 dni roboczych; 

- pomoc przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych, możliwość dojazdu i odbioru dokumentów; 

- prowadzenie indywidualnych wywiadów z uczestnikami podczas rekrutacji, w celu dostosowania 

wsparcia do ich indywidualnych potrzeb  

- używanie języka wrażliwego na płeć 

 - zachęcanie kobiet do udziału w projekcie. 

5. Dokumenty rekrutacyjne zostaną upublicznione na stronie internetowej Partnera Wiodącego 

(www.fundacjapan.pl) oraz w Biurze Projektu (Fundacja PAN, ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin),  

jak również w siedzibach poszczególnych Partnerów projektu.   

6. Wzory dokumentów rekrutacyjnych zostaną przekazane JST objętych projektem. 

7. Wszelkie informacje dot. rekrutacji można uzyskać w biurze projektu: ul. Turystyczna 44,  

20-207 Lublin, tel. 81  745 00 05. 

8. Komisja rekrutacyjna (kierownik projektu i specjalista ds. projektu) dokona weryfikacji złożonych 

dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym oraz ustali listę podstawową i rezerwową 

(w przypadku większej liczby spełniających kryteria kandydatów na dane szkolenie) według 

malejącej punktacji uzyskanej z tytułu ankiety badającej chęć udziału w projekcie.  

9. Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie i/lub e-mailowo o wyniku rekrutacji w terminie 

maksymalnie do 14 dni po  weryfikacji dokumentów.  

http://www.fundacjapan.pl/
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10. W przypadku zakwalifikowania się do projektu osób z niepełnosprawnościami i/lub zdiagnozowania 

specjalnych  potrzeb w zakresie dostosowania pomieszczeń, materiałów i produktów do osób 

niepełnosprawnych, uruchomiony zostanie specjalny mechanizm dostosowawczy. Zespół projektu 

podejmie adekwatne działania w celu eliminacji barier zgodnie z zasadą racjonalizacji usprawnień, 

gdyby taka potrzeba się pojawiła w trakcie realizacji projektu. 

 

§ 6 

Zasady udziału w szkoleniach 

 

1. Udział w zajęciach przewidzianych w ramach szkoleń jest obowiązkowy i potwierdzany 

każdorazowo listą obecności.  

2. Zajęcia szkoleniowe odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

3. Każde szkolenie odbywa się w wymiarze 8 godzin zegarowych. 

4. Szkolenia odbywają się w godzinach pracy Uczestnika Projektu. 

5. Uczestnik Projektu otrzymuje bezpłatnie w ramach szkoleń:  

a) catering w dniu szkolenia, na który składa się obiad oraz przerwa kawowa, 

b) materiały dydaktyczno - szkoleniowe. 

6. Uczestnikowi szkolenia przysługuje zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału w szkoleniach 

wyjazdowych. 

7. Warunkiem ukończenia szkoleń i otrzymania certyfikatu/zaświadczenia jest udział uczestnika  

w co najmniej 80% zajęć oraz pozytywny wynik testu kompetencyjnego zaplanowanego na koniec 

szkoleń.  

8. Uczestnik Projektu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku: 

a) samodzielnej rezygnacji Uczestnika Projektu na pisemny wniosek przedłożony Beneficjentowi 

wraz z podaniem przyczyny rezygnacji, 

b) ustania zatrudnienia w JST objętej wsparciem w ramach projektu, 

c) nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć. 

9. Skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników dokonuje Kierownik Projektu po uzgodnieniu 

zastępstwa z przedstawicielem danego Partnera, jeśli pozwala na to organizacja zajęć. 

 

§ 7 
Przepisy końcowe 

 
1. Obowiązki i prawa uczestnika projektu reguluje niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.  

2. W przypadkach zaistnienia sytuacji nie określonej niniejszym regulaminem decyzję podejmuje 

Beneficjent  po ewentualnej konsultacji z Partnerami projektu i/lub Instytucją Pośredniczącą. 

3. Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu. 

 
Załączniki:  
 
Załącznik 1 - Zakres tematyczny szkoleń dla pracowników Partnerów projektu 

Załącznik 2 - Wzory Formularzy zgłoszeniowych 

Załącznik 3 - Oświadczenie uczestnika projektu 
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Załącznik 1 – Zakres tematyczny szkoleń dla pracowników Partnerów projektu 
 

ZADANIE NR 1 - GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA 

Lp. Tytuł szkolenia 

Liczba 
pracowników 
biorąca udział  

w szkoleniu 

1. Ordynacja podatkowa 12 

2. Pomoc publiczna 9 

3. Obsługa klienta 20 

4. Sporządzanie planu zagospodarowania zasobu gruntów GM i SP 2 

5. Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości GM i SP w połączeniu z ewidencją 
środków trwałych 

3 

6. Problematyka nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 
Regulacje stanów prawnych nieruchomości i ujawnianie w KW 

3 

7. Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami 
za bezumowne korzystanie z nieruchomości 

2 

8. Sprzedaż nieruchomości i nabywanie do zasobu 3 

9. Szkolenie z wdrożonego systemu informatycznego 20 

10. Fundusze na remonty 5 

11. Polityka czynszowa 4 

12. Najem instytucjonalny 6 

13. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości przez spółkę miejską 4 

14. Gminny program mieszkaniowy. Wieloletni program mieszkaniowy 4 

15. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia 3 

16. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości przez spółkę miejską 4 

17. Prawa lokatorów i najemców 2 

18. Eksmisje i egzekucje z lokali mieszkalnych 2 

 

ZADANIE NR 2 - MIASTO PUŁAWY 

Lp. Tytuł szkolenia 

Liczba 
pracowników 
biorąca udział  

w szkoleniu 

1. Projekt budżetu i Wieloletnia Prognoza Finansowa  4 

2. Egzekucja należności 7 

3. Sprawozdawczość budżetowa 6 

4. Podatek VAT 8 

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 

6. Inwentaryzacja w JST 4 

7. Środki trwałe w JST 3 

8. Gospodarka kasowa 4 

9. Dotacje z budżetu samorządu rozliczanie, kontrola i zwrot 3 

10. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  3 

11. Środki UE dla samorządów 5 

12. Doskonalenie umiejętności fakturowania i rejestru VAT 5 

13. Faktury zakupu, sprzedaży i rejestr VAT 5 
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14. Obsługa i regulacja rozrachunków 7 

15. Zamykanie roku obrotowego 3 

16. Opłata skarbowa w praktyce urzędów admin. publicznej (zmiany i aktualne 
orzecznictwo 

1 

17. Podatek VAT czy PCC? jak opodatkować obrót nieruchomościami po wyroku 
TSUE? Regulacje krajowe czy UE (stosowanie) 

2 

18. Wpływ nowelizacji ordynacji podatkowej na postępowanie dotyczące opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

4 

19. Likwidacja zaległości i nadpłat w śmieciach 1 

20. Postępowanie podatkowe prowadzone przez gminę 4 

21. Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej przez JST 3 

22. Zasady udzielenia pomocy publicznej (ulgi podatkowe) 2 

23. Likwidacja zaległości i nadpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych 4 

24. Obsługa podatników za pomocą systemu teleinformatycznego administracji 
podatkowej 

6 

25. Załatwianie wniosków przedsiębiorców w sprawie udzielania preferencji 
podatkowych, uchwały w sprawie pomocy regionalnej  

3 

26. Obsługa klientów urzędu 9 

27. Zagospodarowanie przestrzenne 5 

28. Renta planistyczna, opłata adiacencka, bonifikata od ceny zbycia 
nieruchomości wydawanie decyzji 

2 

29. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 

30. Opracowywanie uchwał w gospodarowania nieruchomościami 1 

31. Nowelizacje prawa budowlanego 5 

32. Samowole budowlane- regulacja sytuacji 1 

33. Legalizacja samowoli budowlanych 3 

34. Nowe regulacje dotyczące gruntów rolnych 2 

35. Postępowanie admin.-warunki zabudowy (nowelizacja przepisów) 2 

36. Podatek od nieruchomości 2 

37. Gminne opracowania planistyczne (najnowsze orzecznictwo)  4 

38. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od 
1.1.2018r.  

5 

39. Regulacja stanów prawnych nieruchomości  6 

40. Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego po konsultacjach  6 

41. Nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  1 

42. Sposoby eksmisji z lokali mieszkalnych i użytkowych  9 

43. Ordynacja podatkowa  1 

44. Problematyka nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 
regulacje i ujawnianie w KW  

6 

45. Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami 

za bezumowne korzystanie 
8 

46. Sprzedaż nieruchomości i nabywanie do zasobu 1 

47. Polityka czynszowa  4 

48. Najem instytucjonalny 2 

49. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości przez spółkę miejską  14 

50. Gminny i wieloletni program mieszkaniowy  4 

51. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia  2 

52. Prawa lokatorów i najemców  7 
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53. Eksmisje i egzekucje z lokali mieszkalnych  10 

 

PARTNER NR 3 - MIASTO ZAMOŚĆ 

Lp. Tytuł szkolenia 

Liczba 
pracowników 
biorąca udział  

w szkoleniu 

1. Projekt budżetu i Wieloletnia Prognoza Finansowa 3 

2. Egzekucja należności 8 

3. Sprawozdawczość budżetowa 10 

4. Podatek VAT 6 

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 

6. Inwentaryzacja w JST 12 

7. Środki trwałe w JST 6 

8. Gospodarka kasowa 7 

9. Dotacje z budżetu samorządu rozliczanie, kontrola i zwrot 12 

10. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 6 

11. Środki UE dla samorządów 4 

12. Doskonalenie umiejętności fakt. i rejestru VAT 6 

13. Faktury zakupu, sprzedaży i rejestr VAT 6 

14. Obsługa i regulacja rozrachunków 5 

15. Zamykanie roku obrotowego 8 

16. Opłata skarbowa w praktyce urzędów administracji publicznej (zmiany i 
aktualne orzecznictwo) 

1 

17. Podatek VAT czy PCC? jak opodatkować obrót nieruchom. po wyroku TSUE? 
Regulacje krajowe czy UE (stosowanie) 

2 

18. Wpływ nowelizacji ordynacji podatkowej na postępowanie dotyczące opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

4 

19. Likwidacja zaległości i nadpłat w śmieciach 5 

20. Postępowanie podatkowe prowadzone przez gminę 6 

21. Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej przez JST 3 

22. Zasady udzielenia pomocy publicznej (ulgi podatkowe) 7 

23. Likwidacja zaległości i nadpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych 5 

24. Obsługa podatników za pomocą systemu teleinformatycznego administracji 
podatkowej 

8 

25. Załatwianie wniosków przedsiębiorców o udzielanie preferencji 
podatkowych, uchwały o pomocy regionalnej  

4 

26. Obsługa klientów urzędu 13 

27. Zagospodarowanie przestrzenne 12 

28. Gospodarka nieruchomościami  1 

29. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków 4 

30. Rozgraniczenie nieruchomości 7 

31. Podziały nieruchomości 5 

32. Renta planistyczna, opłata adiacencka, bonifikata od ceny zbycia 
nieruchomości, wydawanie decyzji  

3 

33. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 

34. Opracowywanie uchwał w gospodarce nieruchomościami 1 

35. Nowelizacje prawa budowlanego 13 
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36. Samowole budowlane (regulacja sytuacji prawnej) 9 

37. Legalizacja samowoli budowlanej 4 

38. Rozgraniczenia nieruchom. Znowelizowane przepisy kpa 4 

39. Nowe regulacja dotyczące gruntów rolnych 4 

40. Postępowanie administracyjne: warunki zabudowy (wg znowelizowanych 
przepisów kpa) 

4 

41. Gminne opracowania planistyczne (wg najnowszego orzecznictwa) 2 

42. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od 
01.01.2018  

2 

43. Regulacja stanów prawnych nieruchomości 8 

44. Projekt kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego po konsultacjach 15 

45. Zasady obrotu prawnego nieruchom. gminnymi 4 

46. Nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 1 

47. Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości GM i SP w połączeniu z ewidencją 
środków trwałych 

1 

48. Problematyka nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 
regulacje i ujawnianie w KW  

8 

49. Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami 
za bezumowne korzystanie 

2 

50. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości przez spółkę miejską 1 

51. Prawa lokatorów i najemców 1 

52. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości  1 

53. Odszkodowania za nieruchomości przejęte decyzją ZRID 3 

 

ZADANIE NR 4 - MIASTO KRAŚNIK 

Lp. Tytuł szkolenia 

Liczba 
pracowników 
biorąca udział  

w szkoleniu 

1. Ordynacja podatkowa 8 

2. Pomoc publiczna 8 

3. Obsługa klienta 8 

4. Sporządzanie planu zagospodarowania zasobu gruntów GM i SP 8 

5. Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości GM i SP w połączeniu z ewidencją 
środków trwałych 

8 

6. Problematyka nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 
Regulacje stanów prawnych nieruchomości i ujawnianie w KW: 

8 

7. Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami 
za bezumowne korzystanie z nieruchomości 

8 

8. Sprzedaż nieruchomości i nabywanie do zasobu 8 

9. Szkolenie z wdrożonego systemu informatycznego 20 

10. Fundusze na remonty 8 

11. Polityka czynszowa 8 

12. Najem instytucjonalny 8 

13. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości przez spółkę miejską 8 

14. Gminny program mieszkaniowy, Wieloletni program mieszkaniowy 8 

15. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia 8 

16. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości przez spółkę miejską 8 
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17. Prawa lokatorów i najemców 8 

18 Eksmisje i egzekucje z lokali mieszkalnych 8 

 

ZADANIE NR 5 - GMINA ŁĘCZNA 

Lp. Tytuł szkolenia 

Liczba 
pracowników 
biorąca udział  

w szkoleniu 

1. Ordynacja podatkowa 4 

2. Pomoc publiczna 4 

3. Sporządzanie planu zagospodarowania zasobu gruntów GM i SP 4 

4. Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości GM i SP w połączeniu z ewidencją 
środków trwałych 

4 

5. Problematyka nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 
Regulacje stanów prawnych nieruchomości i ujawnianie 

4 

6. Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami 
za bezumowne korzystanie z nieruchomości 

4 

7. Sprzedaż nieruchomości i nabywanie do zasobu 4 

8. Szkolenie z wdrożonego systemu informatycznego 20 

9. Fundusze na remonty 4 

10. Polityka czynszowa 4 

11. Najem instytucjonalny 4 

12. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości przez spółkę miejską 4 

13. Gminny program mieszkaniowy, Wieloletni program mieszkaniowy 4 

14. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia 4 

15. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości przez spółkę miejską 4 

16. Prawa lokatorów i najemców 4 

17. Eksmisje i egzekucje z lokali mieszkalnych 4 

 

ZADANIE NR 6 - MIASTO KRASNYSTAW 

Lp. Tytuł szkolenia 

Liczba 
pracowników 
biorąca udział  

w szkoleniu 

1. Egzekucja należności  5  

2. Sprawozdawczość budżetowa  5 

3. Podatek VAT  5 

4. Środki trwałe w jednostkach samorządu terytorialnego  5 

5. Oświadczenia majątkowe  5 

6. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  5 

7. Środki UE dla samorządów w nowym okresie programowania 2014-2020  5 

8. Obsługa i regulacja rozrachunków  5 

9. Zamykanie roku obrotowego  5 

10. Opłata skarbowa w praktyce urzędów administracji - publicznej najnowsze 

zmiany i  aktualne orzecznictwo 
 5 

11. Wpływ nowelizacji ordynacji podatkowej na postępowanie podatkowe 

dotyczące opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi 
 5 

12. Likwidacja zaległości i nadpłat w śmieciach  5 
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13. Postępowanie podatkowe prowadzone przez gminne organy podatkowe 
praktyczne zagadnienia po zmianach ustaw obowiązujących w 2017 r. 

 5 

14. Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego u podatników, 
płatników, inkasentów oraz następców prawnych 

 5 

15. Zasady udzielenia pomocy publicznej przez gminy. Pomoc publiczna w 
ulgach podatkowych 

 5 

16. Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie śmieciowej ? Likwidacja 

zaległości i nadpłat w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Obowiązki organu podatkowego oraz wierzyciela należności pieniężnych 
aby zapobiec przedawnieniu zaległości 

 5 

17. Likwidacja zaległości i nadpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych   5 

18. Załatwianie wniosków przedsiębiorców w sprawie udzielania preferencji 
podatkowych, uchwały w sprawie pomocy regionalnej 

 5 

19. Zagospodarowanie przestrzenne 5 

20. Gospodarka nieruchomościami 5 

21. Podziały nieruchomości 5 

22. Renta planistyczna, opłata adiacencka, bonifikata od ceny zbycia 
nieruchomości 

5 

23. Nowelizacje prawa budowlanego 5 

24. Wydawanie decyzji w przedmiocie naliczania opłat adiacenckich i rent 
planistycznych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o gospodarce 

nieruchomościami 

5 

25. Rozgraniczenia nieruchomości w świetle znowelizowanych przepisów kpa 5 

26. Nowe regulacja dotyczące gruntów rolnych 5 

27. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
na gruncie znowelizowanych przepisów kpa 

5 

28. Podatek od nieruchomości na gruncie obowiązujących przepisów prawa 5 

29. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od 
dnia 1 stycznia 2018 

5 

30. Regulacja stanów prawnych nieruchomości 5 

31. Projekt kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego po konsultacjach 5 

32. Zasady obrotu prawnego nieruchomościami gminnymi 5 

33. Sposoby eksmisji z lokali mieszkalnych i użytkowych 5 

34. Sporządzanie planu zagospodarowania zasobu gruntów GM i SP 5 

35. Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami 
za bezumowne korzystanie z nieruchomości 

5 

36. Polityka czynszowa 5 

37. Gminny program mieszkaniowy, Wieloletni program mieszkaniowy 5 

38. Prawa lokatorów i najemców 5 

39. Eksmisje i egzekucje z lokali mieszkalnych 5 
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Załącznik 2 - Wzory Formularzy zgłoszeniowych 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY  

(Gmina Miejska Biała Podlaska) 

I. Dane projektu 
Tytuł Projektu Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach  

z obszaru województwa lubelskiego 

Nr projektu POWR.02.18.00-00-0007/18 

Nr i nazwa Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 
edukacji 

Nr i nazwa Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 

 

II. Dane kandydata  

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

PESEL   

Płeć  Kobieta    Mężczyzna                                         

Adres zamieszkania Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

Obszar wg stopnia 
urbanizacji (DEGURBA) 

 Miejski     Wiejski 
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Telefon kontaktowy  
 

Adres E-mail  

Wiek w chwili przystępowania  
do Projektu (ukończony rok życia) 

 

Wykształcenie   Niższe niż podstawowe 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Ponadgimnazjalne  

 Policealne 

 Wyższe 

Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia 

 NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 

 NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

Osoba z niepełnosprawnościami  NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej, np. jestem 
zagrożony/a wykluczeniem 
społecznym, byłem/am więźniem, 
narkomanem itp.) 

 NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

 

III. Dane dotyczące zatrudnienia 

Nazwa urzędu/zakładu pracy  
 

Nazwa komórki organizacyjnej  
 

Stanowisko pracy  
 

Adres  
 
 
  

Czy wybrana tematyka szkoleń 
(zgodnie z pkt. IV) wynika z potrzeb 
zajmowanego stanowiska pracy oraz 

 NIE       TAK  
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wykonywanych obowiązków 
służbowych? 

 

 

IV. Zakres tematyczny szkoleń  (Gmina Miejska Biała Podlaska) 
Niniejszym zgłaszam chęć uczestnictwa w poniższych szkoleniach, uwzględniając zakres potrzeb 
urzędu/ zakładu pracy określony na etapie tworzenia projektu (kandydat może wziąć udział  
w dowolnej liczbie szkoleń pod warunkiem spełnienia kryteriów rekrutacji oraz uzyskania zgody 
pracodawcy) 

Lp. Tytuł szkolenia (zaznaczyć 
jeżeli dotyczy) 

1. Ordynacja podatkowa  

2. Pomoc publiczna  

3. Obsługa klienta  

4. Sporządzanie planu zagospodarowania zasobu gruntów GM i SP  

5. Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości GM i SP w połączeniu z ewidencją 
środków trwałych 

 

6. Problematyka nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Regulacje 
stanów prawnych nieruchomości i ujawnianie w KW 

 

7. Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami za 
bezumowne korzystanie z nieruchomości 

 

8. Sprzedaż nieruchomości i nabywanie do zasobu  

9. Szkolenie z wdrożonego systemu informatycznego  

10. Fundusze na remonty  

11. Polityka czynszowa  

12. Najem instytucjonalny  

13. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości przez spółkę miejską  

14. Gminny program mieszkaniowy. Wieloletni program mieszkaniowy  

15. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia  

16. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości przez spółkę miejską  

17. Prawa lokatorów i najemców  

18. Eksmisje i egzekucje z lokali mieszkalnych  
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V. Oświadczenia kandydata 

1. Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem 
świadomy/a odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych. 

2. Dobrowolnie zgłaszam chęć uczestnictwa w szkoleniach odbywających się w czasie godzin pracy w 
urzędzie/zakładzie pracy. 

3. Zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego” 
oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

4. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż projekt „Specjalistyczne wsparcie dla administracji 
publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

5. Zobowiązuję się terminowo i rzetelnie przygotować  wszelką dokumentację wynikają z mojego udziału w 
projekcie;  

6. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie mojego wizerunku przez 
Fundację Polskiej Akademii Nauk dla celów działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją 
Projektu „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa 
lubelskiego”. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie lub nagrania wykonane podczas 
zajęć mogą zostać umieszczone na stronie internetowej i/lub w materiałach promocyjnych dotyczących 
Projektu. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.* 

 
  
 
……………………………………………….…………………                   ……………………………………..…………………………………………………. 
 
              miejscowość, data                                                 czytelny podpis kandydata 
 

 
 

VI. Wypełnia Pracodawca (Przełożony) 

Niniejszym potwierdzam zgodność zakresu merytorycznego wskazanych szkoleń z obowiązującym/ 
przewidywanym zakresem obowiązków Pracownika. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na udział Pracownika w wybranych formach wsparcia oferowanych  
w projekcie „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa 
lubelskiego”.  
 
 

……………………………………………….…………………  ……………………………………..…………………………………………………. 
                                         data                                          pieczęć i podpis przełożonego 
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Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego 

 

ANKIETA BADAJĄCA POZIOM MOTYWACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Celem ankiety jest określenie Pana/i motywacji do udziału w projekcie „Specjalistyczne wsparcie  

dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego”. 

Proszę wstawić krzyżyk (x) w kratce z odpowiedzią, z którą się Pan/Pani zgadza.  

 

…………………………………………………………………………………….  

Imię i nazwisko kandydata 

 

 
 
 
 
 
 ZD
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Y
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O
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A

N
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K

 (
5

) 
 

R
A
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4
) 

W
 Ś
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 (

3
) 

R
A

C
ZE
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IE
 (

2
) 

ZD
EC

Y
D

O
W

A
N

IE
 

N
IE

 (
1

) 

Dzięki udziałowi w projekcie, zdobędę nowe 
kompetencje/kwalifikacje 

     

Moje kompetencje/kwalifikacje zawodowe wymagają 
uzupełnienia/aktualizacji 

     

Dzięki udziałowi w projekcie wzrośnie jakość 
wykonywanych przeze mnie obowiązków zawodowych 

     

Udział w projekcie pozwoli mi w większym stopniu 
uwierzyć w swoje możliwości i podnieść samoocenę 

     

Poprzez zdobycie nowej wiedzy zrealizuję potrzebę 
samorozwoju 

     

Chcę wymienić doświadczenia zawodowe i nawiązać 
kontakty zawodowe 

     

 

……………………….       ………………………………………  

Data                   Podpis kandydata 

 

Liczba uzyskanych punktów1  

 

 
1 Wypełnia Beneficjent 
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FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY  

(Miasto Krasnystaw) 

VII. Dane projektu 
Tytuł Projektu Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach  

z obszaru województwa lubelskiego 

Nr projektu POWR.02.18.00-00-0007/18 

Nr i nazwa Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 
edukacji 

Nr i nazwa Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 

 

VIII. Dane kandydata  

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

PESEL   

Płeć  Kobieta    Mężczyzna                                         

Adres zamieszkania Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

Obszar wg stopnia 
urbanizacji (DEGURBA) 

 Miejski     Wiejski 

Telefon kontaktowy  
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Adres E-mail  

Wiek w chwili przystępowania  
do Projektu (ukończony rok życia) 

 

Wykształcenie   Niższe niż podstawowe 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Ponadgimnazjalne  

 Policealne 

 Wyższe 

Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia 

 NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 

 NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

Osoba z niepełnosprawnościami  NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej, np. jestem 
zagrożony/a wykluczeniem 
społecznym, byłem/am więźniem, 
narkomanem itp.) 

 NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

 

IX. Dane dotyczące zatrudnienia 

Nazwa urzędu/zakładu pracy  
 

Nazwa komórki organizacyjnej  
 

Stanowisko pracy  
 

Adres  
 
 
  

Czy wybrana tematyka szkoleń 
(zgodnie z pkt. IV) wynika z potrzeb 
zajmowanego stanowiska pracy oraz 
wykonywanych obowiązków 
służbowych? 

 NIE       TAK  
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X. Zakres tematyczny szkoleń  (Miasto Krasnystaw) 
Niniejszym zgłaszam chęć uczestnictwa w poniższych szkoleniach, uwzględniając zakres potrzeb 
urzędu/ zakładu pracy określony na etapie tworzenia projektu (kandydat może wziąć udział  
w dowolnej liczbie szkoleń pod warunkiem spełnienia kryteriów rekrutacji oraz uzyskania zgody 
pracodawcy) 

Lp. Tytuł szkolenia (zaznaczyć 
jeżeli dotyczy) 

1. Egzekucja należności  

2. Sprawozdawczość budżetowa  

3. Podatek VAT  

4. Środki trwałe w jednostkach samorządu terytorialnego  

5. Oświadczenia majątkowe  

6. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  

7. Środki UE dla samorządów w nowym okresie programowania 2014-2020  

8. Obsługa i regulacja rozrachunków  

9. Zamykanie roku obrotowego  

10. Opłata skarbowa w praktyce urzędów administracji - publicznej najnowsze zmiany i  
aktualne orzecznictwo 

 

11. Wpływ nowelizacji ordynacji podatkowej na postępowanie podatkowe dotyczące 
opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

12. Likwidacja zaległości i nadpłat w śmieciach  

13. Postępowanie podatkowe prowadzone przez gminne organy podatkowe 
praktyczne zagadnienia po zmianach ustaw obowiązujących w 2017 r. 

 

14. Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego u podatników, płatników, 
inkasentów oraz następców prawnych 

 

15. Zasady udzielenia pomocy publicznej przez gminy. Pomoc publiczna w ulgach 
podatkowych 

 

16. Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie śmieciowej ? Likwidacja zaległości 
i nadpłat w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązki organu 
podatkowego oraz wierzyciela należności pieniężnych aby zapobiec przedawnieniu 
zaległości 

 

17. Likwidacja zaległości i nadpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych   

18. Załatwianie wniosków przedsiębiorców w sprawie udzielania preferencji 
podatkowych, uchwały w sprawie pomocy regionalnej 

 

19. Zagospodarowanie przestrzenne  

20. Gospodarka nieruchomościami  

21. Podziały nieruchomości  
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22. Renta planistyczna, opłata adiacencka, bonifikata od ceny zbycia nieruchomości  

23. Nowelizacje prawa budowlanego  

24. Wydawanie decyzji w przedmiocie naliczania opłat adiacenckich i rent 
planistycznych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o gospodarce 
nieruchomościami 

 

25. Rozgraniczenia nieruchomości w świetle znowelizowanych przepisów kpa  

26. Nowe regulacja dotyczące gruntów rolnych  

27. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy na 
gruncie znowelizowanych przepisów kpa 

 

28. Podatek od nieruchomości na gruncie obowiązujących przepisów prawa  

29. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 
stycznia 2018 

 

30. Regulacja stanów prawnych nieruchomości  

31. Projekt kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego po konsultacjach  

32. Zasady obrotu prawnego nieruchomościami gminnymi  

33. Sposoby eksmisji z lokali mieszkalnych i użytkowych  

34. Sporządzanie planu zagospodarowania zasobu gruntów GM i SP  

35. Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami za 
bezumowne korzystanie z nieruchomości 

 

36. Polityka czynszowa  

37. Gminny program mieszkaniowy, Wieloletni program mieszkaniowy  

38. Prawa lokatorów i najemców  

39. Eksmisje i egzekucje z lokali mieszkalnych  
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XI. Oświadczenia kandydata 

7. Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem 
świadomy/a odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych. 

8. Dobrowolnie zgłaszam chęć uczestnictwa w szkoleniach odbywających się w czasie godzin pracy w 
urzędzie/zakładzie pracy. 

9. Zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego” 
oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

10. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż projekt „Specjalistyczne wsparcie dla administracji 
publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

11. Zobowiązuję się terminowo i rzetelnie przygotować  wszelką dokumentację wynikają z mojego udziału w 
projekcie.  

12. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie mojego wizerunku przez 
Fundację Polskiej Akademii Nauk dla celów działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją 
Projektu „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa 
lubelskiego”. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie lub nagrania wykonane podczas 
zajęć mogą zostać umieszczone na stronie internetowej i/lub w materiałach promocyjnych dotyczących 
Projektu. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.* 

 
 
  
 
……………………………………………….…………………                   ……………………………………..…………………………………………………. 
 
              miejscowość, data                                                 czytelny podpis kandydata 
 

 
 

XII. Wypełnia Pracodawca (Przełożony) 

Niniejszym potwierdzam zgodność zakresu merytorycznego wskazanych szkoleń z obowiązującym/ 
przewidywanym zakresem obowiązków Pracownika. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na udział Pracownika w wybranych formach wsparcia oferowanych  
w projekcie „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa 
lubelskiego”.  
 
 
 

……………………………………………….…………………  ……………………………………..…………………………………………………. 
                                         data                                          pieczęć i podpis przełożonego 
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Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego 

 

ANKIETA BADAJĄCA POZIOM MOTYWACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Celem ankiety jest określenie Pana/i motywacji do udziału w projekcie „Specjalistyczne wsparcie  

dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego”. 

Proszę wstawić krzyżyk (x) w kratce z odpowiedzią, z którą się Pan/Pani zgadza.  

 

…………………………………………………………………………………….  

Imię i nazwisko kandydata 
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Dzięki udziałowi w projekcie, zdobędę nowe 
kompetencje/kwalifikacje 

     

Moje kompetencje/kwalifikacje zawodowe wymagają 
uzupełnienia/aktualizacji 

     

Dzięki udziałowi w projekcie wzrośnie jakość 
wykonywanych przeze mnie obowiązków zawodowych 

     

Udział w projekcie pozwoli mi w większym stopniu 
uwierzyć w swoje możliwości i podnieść samoocenę 

     

Poprzez zdobycie nowej wiedzy zrealizuję potrzebę 
samorozwoju 

     

Chcę wymienić doświadczenia zawodowe i nawiązać 
kontakty zawodowe 

     

 

……………………….       ………………………………………  

Data                   Podpis kandydata 

 

Liczba uzyskanych punktów2  

 

 
2 Wypełnia Beneficjent 
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FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY  

(Miasto Kraśnik) 

XIII. Dane projektu 
Tytuł Projektu Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach  

z obszaru województwa lubelskiego 

Nr projektu POWR.02.18.00-00-0007/18 

Nr i nazwa Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 
edukacji 

Nr i nazwa Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 

 

XIV. Dane kandydata  

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

PESEL   

Płeć  Kobieta    Mężczyzna                                         

Adres zamieszkania Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

Obszar wg stopnia 
urbanizacji (DEGURBA) 

 Miejski     Wiejski 

Telefon kontaktowy  
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Adres E-mail  

Wiek w chwili przystępowania  
do Projektu (ukończony rok życia) 

 

Wykształcenie   Niższe niż podstawowe 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Ponadgimnazjalne  

 Policealne 

 Wyższe 

Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia 

 NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 

 NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

Osoba z niepełnosprawnościami  NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej, np. jestem 
zagrożony/a wykluczeniem 
społecznym, byłem/am więźniem, 
narkomanem itp.) 

 NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

 

XV. Dane dotyczące zatrudnienia 

Nazwa urzędu/zakładu pracy  
 

Nazwa komórki organizacyjnej  
 

Stanowisko pracy  
 

Adres  
 
 
  

Czy wybrana tematyka szkoleń 
(zgodnie z pkt. IV) wynika z potrzeb 
zajmowanego stanowiska pracy oraz 
wykonywanych obowiązków 
służbowych? 

 NIE       TAK  
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XVI. Zakres tematyczny szkoleń  (Miasto Kraśnik) 
Niniejszym zgłaszam chęć uczestnictwa w poniższych szkoleniach, uwzględniając zakres potrzeb 
urzędu/ zakładu pracy określony na etapie tworzenia projektu (kandydat może wziąć udział  
w dowolnej liczbie szkoleń pod warunkiem spełnienia kryteriów rekrutacji oraz uzyskania zgody 
pracodawcy) 

Lp. Tytuł szkolenia (zaznaczyć 
jeżeli dotyczy) 

1. Ordynacja podatkowa  

2. Pomoc publiczna  

3. Obsługa klienta  

4. Sporządzanie planu zagospodarowania zasobu gruntów GM i SP  

5. Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości GM i SP w połączeniu z ewidencją 
środków trwałych 

 

6. Problematyka nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Regulacje 
stanów prawnych nieruchomości i ujawnianie w KW: 

 

7. Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami za 
bezumowne korzystanie z nieruchomości 

 

8. Sprzedaż nieruchomości i nabywanie do zasobu  

9. Szkolenie z wdrożonego systemu informatycznego  

10. Fundusze na remonty  

11. Polityka czynszowa  

12. Najem instytucjonalny  

13. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości przez spółkę miejską  

14. Gminny program mieszkaniowy, Wieloletni program mieszkaniowy  

15. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia  

16. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości przez spółkę miejską  

17. Prawa lokatorów i najemców  

18 Eksmisje i egzekucje z lokali mieszkalnych  
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XVII. Oświadczenia kandydata 

13. Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem 
świadomy/a odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych. 

14. Dobrowolnie zgłaszam chęć uczestnictwa w szkoleniach odbywających się w czasie godzin pracy w 
urzędzie/zakładzie pracy. 

15. Zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego” 
oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

16. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż projekt „Specjalistyczne wsparcie dla administracji 
publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

17. Zobowiązuję się terminowo i rzetelnie przygotować  wszelką dokumentację wynikają z mojego udziału w 
projekcie;  

18. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie mojego wizerunku przez 
Fundację Polskiej Akademii Nauk dla celów działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją 
Projektu „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa 
lubelskiego”. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie lub nagrania wykonane podczas 
zajęć mogą zostać umieszczone na stronie internetowej i/lub w materiałach promocyjnych dotyczących 
Projektu. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.* 

 
  
 
……………………………………………….…………………                   ……………………………………..…………………………………………………. 
 
              miejscowość, data                                                 czytelny podpis kandydata 
 

 
 

XVIII. Wypełnia Pracodawca (Przełożony) 

Niniejszym potwierdzam zgodność zakresu merytorycznego wskazanych szkoleń z obowiązującym/ 
przewidywanym zakresem obowiązków Pracownika. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na udział Pracownika w wybranych formach wsparcia oferowanych  
w projekcie „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa 
lubelskiego”.  
 
 

……………………………………………….…………………  ……………………………………..…………………………………………………. 
                                         data                                          pieczęć i podpis przełożonego 
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Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego 

 

ANKIETA BADAJĄCA POZIOM MOTYWACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Celem ankiety jest określenie Pana/i motywacji do udziału w projekcie „Specjalistyczne wsparcie  

dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego”. 

Proszę wstawić krzyżyk (x) w kratce z odpowiedzią, z którą się Pan/Pani zgadza.  

 

…………………………………………………………………………………….  

Imię i nazwisko kandydata 
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Dzięki udziałowi w projekcie, zdobędę nowe 
kompetencje/kwalifikacje 

     

Moje kompetencje/kwalifikacje zawodowe wymagają 
uzupełnienia/aktualizacji 

     

Dzięki udziałowi w projekcie wzrośnie jakość 
wykonywanych przeze mnie obowiązków zawodowych 

     

Udział w projekcie pozwoli mi w większym stopniu 
uwierzyć w swoje możliwości i podnieść samoocenę 

     

Poprzez zdobycie nowej wiedzy zrealizuję potrzebę 
samorozwoju 

     

Chcę wymienić doświadczenia zawodowe i nawiązać 
kontakty zawodowe 

     

 

……………………….       ………………………………………  

Data                   Podpis kandydata 

 

Liczba uzyskanych punktów3  

 
3 Wypełnia Beneficjent 
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FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY  

(Gmina Łęczna) 

XIX. Dane projektu 
Tytuł Projektu Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach  

z obszaru województwa lubelskiego 

Nr projektu POWR.02.18.00-00-0007/18 

Nr i nazwa Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 
edukacji 

Nr i nazwa Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 

 

XX. Dane kandydata  

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

PESEL   

Płeć  Kobieta    Mężczyzna                                         

Adres zamieszkania Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

Obszar wg stopnia 
urbanizacji (DEGURBA) 

 Miejski     Wiejski 

Telefon kontaktowy  
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Adres E-mail  

Wiek w chwili przystępowania  
do Projektu (ukończony rok życia) 

 

Wykształcenie   Niższe niż podstawowe 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Ponadgimnazjalne  

 Policealne 

 Wyższe 

Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia 

 NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 

 NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

Osoba z niepełnosprawnościami  NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej, np. jestem 
zagrożony/a wykluczeniem 
społecznym, byłem/am więźniem, 
narkomanem itp.) 

 NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

 

XXI. Dane dotyczące zatrudnienia 

Nazwa urzędu/zakładu pracy  
 

Nazwa komórki organizacyjnej  
 

Stanowisko pracy  
 

Adres  
 
 
  

Czy wybrana tematyka szkoleń 
(zgodnie z pkt. IV) wynika z potrzeb 
zajmowanego stanowiska pracy oraz 
wykonywanych obowiązków 
służbowych? 

 NIE       TAK  
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XXII. Zakres tematyczny szkoleń  (Gmina Łęczna) 
Niniejszym zgłaszam chęć uczestnictwa w poniższych szkoleniach, uwzględniając zakres potrzeb 
urzędu/ zakładu pracy określony na etapie tworzenia projektu (kandydat może wziąć udział  
w dowolnej liczbie szkoleń pod warunkiem spełnienia kryteriów rekrutacji oraz uzyskania zgody 
pracodawcy) 

Lp. Tytuł szkolenia (zaznaczyć 
jeżeli dotyczy) 

1. Ordynacja podatkowa  

2. Pomoc publiczna  

3. Sporządzanie planu zagospodarowania zasobu gruntów GM i SP  

4. Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości GM i SP w połączeniu z ewidencją 
środków trwałych 

 

5. Problematyka nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Regulacje 
stanów prawnych nieruchomości i ujawnianie 

 

6. Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami za 
bezumowne korzystanie z nieruchomości 

 

7. Sprzedaż nieruchomości i nabywanie do zasobu  

8. Szkolenie z wdrożonego systemu informatycznego  

9. Fundusze na remonty  

10. Polityka czynszowa  

11. Najem instytucjonalny  

12. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości przez spółkę miejską  

13. Gminny program mieszkaniowy, Wieloletni program mieszkaniowy  

14. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia  

15. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości przez spółkę miejską  

16. Prawa lokatorów i najemców  

17. Eksmisje i egzekucje z lokali mieszkalnych  
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XXIII. Oświadczenia kandydata 

19. Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem 
świadomy/a odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych. 

20. Dobrowolnie zgłaszam chęć uczestnictwa w szkoleniach odbywających się w czasie godzin pracy w 
urzędzie/zakładzie pracy. 

21. Zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego” 
oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

22. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż projekt „Specjalistyczne wsparcie dla administracji 
publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

23. Zobowiązuję się terminowo i rzetelnie przygotować  wszelką dokumentację wynikają z mojego udziału w 
projekcie;  

24. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie mojego wizerunku przez 
Fundację Polskiej Akademii Nauk dla celów działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją 
Projektu „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa 
lubelskiego”. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie lub nagrania wykonane podczas 
zajęć mogą zostać umieszczone na stronie internetowej i/lub w materiałach promocyjnych dotyczących 
Projektu. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.* 

 
  
 
……………………………………………….…………………                   ……………………………………..…………………………………………………. 
 
              miejscowość, data                                                 czytelny podpis kandydata 
 

 
 

XXIV. Wypełnia Pracodawca (Przełożony) 

Niniejszym potwierdzam zgodność zakresu merytorycznego wskazanych szkoleń z obowiązującym/ 
przewidywanym zakresem obowiązków Pracownika. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na udział Pracownika w wybranych formach wsparcia oferowanych  
w projekcie „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa 
lubelskiego”.  
 
 

……………………………………………….…………………  ……………………………………..…………………………………………………. 
                                         data                                          pieczęć i podpis przełożonego 
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Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego 

 

ANKIETA BADAJĄCA POZIOM MOTYWACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Celem ankiety jest określenie Pana/i motywacji do udziału w projekcie „Specjalistyczne wsparcie  

dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego”. 

Proszę wstawić krzyżyk (x) w kratce z odpowiedzią, z którą się Pan/Pani zgadza.  

 

…………………………………………………………………………………….  

Imię i nazwisko kandydata 
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Dzięki udziałowi w projekcie, zdobędę nowe 
kompetencje/kwalifikacje 

     

Moje kompetencje/kwalifikacje zawodowe wymagają 
uzupełnienia/aktualizacji 

     

Dzięki udziałowi w projekcie wzrośnie jakość 
wykonywanych przeze mnie obowiązków zawodowych 

     

Udział w projekcie pozwoli mi w większym stopniu 
uwierzyć w swoje możliwości i podnieść samoocenę 

     

Poprzez zdobycie nowej wiedzy zrealizuję potrzebę 
samorozwoju 

     

Chcę wymienić doświadczenia zawodowe i nawiązać 
kontakty zawodowe 

     

 

……………………….       ………………………………………  

Data                   Podpis kandydata 

 

Liczba uzyskanych punktów4  

 

 
4 Wypełnia Beneficjent 
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FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY  

(Miasto Puławy) 

XXV. Dane projektu 
Tytuł Projektu Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach  

z obszaru województwa lubelskiego 

Nr projektu POWR.02.18.00-00-0007/18 

Nr i nazwa Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 
edukacji 

Nr i nazwa Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 

 

XXVI. Dane kandydata  

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

PESEL   

Płeć  Kobieta    Mężczyzna                                         

Adres zamieszkania Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

Obszar wg stopnia 
urbanizacji (DEGURBA) 

 Miejski     Wiejski 

Telefon kontaktowy  
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Adres E-mail  

Wiek w chwili przystępowania  
do Projektu (ukończony rok życia) 

 

Wykształcenie   Niższe niż podstawowe 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Ponadgimnazjalne  

 Policealne 

 Wyższe 

Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia 

 NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 

 NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

Osoba z niepełnosprawnościami  NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej, np. jestem 
zagrożony/a wykluczeniem 
społecznym, byłem/am więźniem, 
narkomanem itp.) 

 NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

 

XXVII. Dane dotyczące zatrudnienia 

Nazwa urzędu/zakładu pracy  
 

Nazwa komórki organizacyjnej  
 

Stanowisko pracy  
 

Adres  
 
 
  

Czy wybrana tematyka szkoleń 
(zgodnie z pkt. IV) wynika z potrzeb 
zajmowanego stanowiska pracy oraz 
wykonywanych obowiązków 
służbowych? 

 NIE       TAK  
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XXVIII. Zakres tematyczny szkoleń  (Miasto Puławy) 
Niniejszym zgłaszam chęć uczestnictwa w poniższych szkoleniach, uwzględniając zakres potrzeb 
urzędu/ zakładu pracy określony na etapie tworzenia projektu (kandydat może wziąć udział  
w dowolnej liczbie szkoleń pod warunkiem spełnienia kryteriów rekrutacji oraz uzyskania zgody 
pracodawcy) 

Lp. Tytuł szkolenia (zaznaczyć 
jeżeli dotyczy) 

1. Projekt budżetu i Wieloletnia Prognoza Finansowa  

2. Egzekucja należności  

3. Sprawozdawczość budżetowa  

4. Podatek VAT  

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych  

6. Inwentaryzacja w JST  

7. Środki trwałe w JST  

8. Gospodarka kasowa  

9. Dotacje z budżetu samorządu rozliczanie, kontrola i zwrot  

10. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych   

11. Środki UE dla samorządów  

12. Doskonalenie umiejętności fakturowania i rejestru VAT  

13. Faktury zakupu, sprzedaży i rejestr VAT  

14. Obsługa i regulacja rozrachunków  

15. Zamykanie roku obrotowego  

16. Opłata skarbowa w praktyce urzędów admin. publicznej (zmiany i aktualne 
orzecznictwo 

 

17. Podatek VAT czy PCC? jak opodatkować obrót nieruchomościami po wyroku TSUE? 
Regulacje krajowe czy UE (stosowanie) 

 

18. Wpływ nowelizacji ordynacji podatkowej na postępowanie dotyczące opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

19. Likwidacja zaległości i nadpłat w śmieciach  

20. Postępowanie podatkowe prowadzone przez gminę  

21. Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej przez JST  

22. Zasady udzielenia pomocy publicznej (ulgi podatkowe)  

23. Likwidacja zaległości i nadpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych  

24. Obsługa podatników za pomocą systemu teleinformatycznego administracji 
podatkowej 
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25. Załatwianie wniosków przedsiębiorców w sprawie udzielania preferencji 
podatkowych, uchwały w sprawie pomocy regionalnej  

 

26. Obsługa klientów urzędu  

27. Zagospodarowanie przestrzenne  

28. Renta planistyczna, opłata adiacencka, bonifikata od ceny zbycia nieruchomości 
wydawanie decyzji 

 

29. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  

30. Opracowywanie uchwał w gospodarowania nieruchomościami  

31. Nowelizacje prawa budowlanego  

32. Samowole budowlane- regulacja sytuacji  

33. Legalizacja samowoli budowlanych  

34. Nowe regulacje dotyczące gruntów rolnych  

35. Postępowanie admin.-warunki zabudowy (nowelizacja przepisów)  

36. Podatek od nieruchomości  

37. Gminne opracowania planistyczne (najnowsze orzecznictwo)   

38. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od 1.1.2018r.   

39. Regulacja stanów prawnych nieruchomości   

40. Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego po konsultacjach   

41. Nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych   

42. Sposoby eksmisji z lokali mieszkalnych i użytkowych   

43. Ordynacja podatkowa   

44. Problematyka nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, regulacje i 
ujawnianie w KW  

 

45. Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami za 
bezumowne korzystanie 

 

46. Sprzedaż nieruchomości i nabywanie do zasobu  

47. Polityka czynszowa   

48. Najem instytucjonalny  

49. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości przez spółkę miejską   

50. Gminny i wieloletni program mieszkaniowy   

51. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia   

52. Prawa lokatorów i najemców   

53. Eksmisje i egzekucje z lokali mieszkalnych   
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XXIX. Oświadczenia kandydata 

25. Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem 
świadomy/a odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych. 

26. Dobrowolnie zgłaszam chęć uczestnictwa w szkoleniach odbywających się w czasie godzin pracy w 
urzędzie/zakładzie pracy. 

27. Zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego” 
oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

28. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż projekt „Specjalistyczne wsparcie dla administracji 
publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

29. Zobowiązuję się terminowo i rzetelnie przygotować  wszelką dokumentację wynikają z mojego udziału w 
projekcie.  

30. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie mojego wizerunku przez 
Fundację Polskiej Akademii Nauk dla celów działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją 
Projektu „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa 
lubelskiego”. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie lub nagrania wykonane podczas 
zajęć mogą zostać umieszczone na stronie internetowej i/lub w materiałach promocyjnych dotyczących 
Projektu. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.* 

 
 
  
 
……………………………………………….…………………                   ……………………………………..…………………………………………………. 
 
              miejscowość, data                                                 czytelny podpis kandydata 
 

 
 

XXX. Wypełnia Pracodawca (Przełożony) 

Niniejszym potwierdzam zgodność zakresu merytorycznego wskazanych szkoleń z obowiązującym/ 
przewidywanym zakresem obowiązków Pracownika. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na udział Pracownika w wybranych formach wsparcia oferowanych  
w projekcie „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa 
lubelskiego”.  
 
 
 

……………………………………………….…………………  ……………………………………..…………………………………………………. 
                                         data                                          pieczęć i podpis przełożonego 
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Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego 

 

ANKIETA BADAJĄCA POZIOM MOTYWACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Celem ankiety jest określenie Pana/i motywacji do udziału w projekcie „Specjalistyczne wsparcie  

dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego”. 

Proszę wstawić krzyżyk (x) w kratce z odpowiedzią, z którą się Pan/Pani zgadza.  

 

…………………………………………………………………………………….  

Imię i nazwisko kandydata 
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Dzięki udziałowi w projekcie, zdobędę nowe 
kompetencje/kwalifikacje 

     

Moje kompetencje/kwalifikacje zawodowe wymagają 
uzupełnienia/aktualizacji 

     

Dzięki udziałowi w projekcie wzrośnie jakość 
wykonywanych przeze mnie obowiązków zawodowych 

     

Udział w projekcie pozwoli mi w większym stopniu 
uwierzyć w swoje możliwości i podnieść samoocenę 

     

Poprzez zdobycie nowej wiedzy zrealizuję potrzebę 
samorozwoju 

     

Chcę wymienić doświadczenia zawodowe i nawiązać 
kontakty zawodowe 

     

 

……………………….       ………………………………………  

Data                   Podpis kandydata 

 

Liczba uzyskanych punktów5  

 

 
5 Wypełnia Beneficjent 
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FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY  

(Miasto Zamość) 

XXXI. Dane projektu 
Tytuł Projektu Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach  

z obszaru województwa lubelskiego 

Nr projektu POWR.02.18.00-00-0007/18 

Nr i nazwa Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 
edukacji 

Nr i nazwa Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 

 

XXXII. Dane kandydata  

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

PESEL   

Płeć  Kobieta    Mężczyzna                                         

Adres zamieszkania Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

Obszar wg stopnia 
urbanizacji (DEGURBA) 

 Miejski     Wiejski 

Telefon kontaktowy  
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Adres E-mail  

Wiek w chwili przystępowania  
do Projektu (ukończony rok życia) 

 

Wykształcenie   Niższe niż podstawowe 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Ponadgimnazjalne  

 Policealne 

 Wyższe 

Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia 

 NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 

 NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

Osoba z niepełnosprawnościami  NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej, np. jestem 
zagrożony/a wykluczeniem 
społecznym, byłem/am więźniem, 
narkomanem itp.) 

 NIE       TAK     ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

 

XXXIII. Dane dotyczące zatrudnienia 

Nazwa urzędu/zakładu pracy  
 

Nazwa komórki organizacyjnej  
 

Stanowisko pracy  
 

Adres  
 
 
  

Czy wybrana tematyka szkoleń 
(zgodnie z pkt. IV) wynika z potrzeb 
zajmowanego stanowiska pracy oraz 
wykonywanych obowiązków 
służbowych? 

 NIE       TAK  
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XXXIV. Zakres tematyczny szkoleń  (Miasto Zamość) 
Niniejszym zgłaszam chęć uczestnictwa w poniższych szkoleniach, uwzględniając zakres potrzeb 
urzędu/ zakładu pracy określony na etapie tworzenia projektu (kandydat może wziąć udział  
w dowolnej liczbie szkoleń pod warunkiem spełnienia kryteriów rekrutacji oraz uzyskania zgody 
pracodawcy) 

Lp. Tytuł szkolenia (zaznaczyć 
jeżeli dotyczy) 

1. Projekt budżetu i Wieloletnia Prognoza Finansowa  

2. Egzekucja należności  

3. Sprawozdawczość budżetowa  

4. Podatek VAT  

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych  

6. Inwentaryzacja w JST  

7. Środki trwałe w JST  

8. Gospodarka kasowa  

9. Dotacje z budżetu samorządu rozliczanie, kontrola i zwrot  

10. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  

11. Środki UE dla samorządów  

12. Doskonalenie umiejętności fakt. i rejestru VAT  

13. Faktury zakupu, sprzedaży i rejestr VAT  

14. Obsługa i regulacja rozrachunków  

15. Zamykanie roku obrotowego  

16. Opłata skarbowa w praktyce urzędów administracji publicznej (zmiany i aktualne 
orzecznictwo) 

 

17. Podatek VAT czy PCC? jak opodatkować obrót nieruchom. po wyroku TSUE? 
Regulacje krajowe czy UE (stosowanie) 

 

18. Wpływ nowelizacji ordynacji podatkowej na postępowanie dotyczące opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

19. Likwidacja zaległości i nadpłat w śmieciach  

20. Postępowanie podatkowe prowadzone przez gminę  

21. Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej przez JST  

22. Zasady udzielenia pomocy publicznej (ulgi podatkowe)  

23. Likwidacja zaległości i nadpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych  

24. Obsługa podatników za pomocą systemu teleinformatycznego administracji 
podatkowej 
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25. Załatwianie wniosków przedsiębiorców o udzielanie preferencji podatkowych, 
uchwały o pomocy regionalnej  

 

26. Obsługa klientów urzędu  

27. Zagospodarowanie przestrzenne  

28. Gospodarka nieruchomościami   

29. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków  

30. Rozgraniczenie nieruchomości  

31. Podziały nieruchomości  

32. Renta planistyczna, opłata adiacencka, bonifikata od ceny zbycia nieruchomości, 
wydawanie decyzji  

 

33. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  

34. Opracowywanie uchwał w gospodarce nieruchomościami  

35. Nowelizacje prawa budowlanego  

36. Samowole budowlane (regulacja sytuacji prawnej)  

37. Legalizacja samowoli budowlanej  

38. Rozgraniczenia nieruchom. znowelizowane przepisy kpa  

39. Nowe regulacja dotyczące gruntów rolnych  

40. Postępowanie administracyjne: warunki zabudowy (wg znowelizowanych 
przepisów kpa) 

 

41. Gminne opracowania planistyczne (wg najnowszego orzecznictwa)  

42. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od 01.01.2018   

43. Regulacja stanów prawnych nieruchomości  

44. Projekt kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego po konsultacjach  

45. Zasady obrotu prawnego nieruchom. gminnymi  

46. Nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  

47. Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości GM i SP w połączeniu z ewidencją 
środków trwałych 

 

48. Problematyka nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, regulacje i 
ujawnianie w KW  

 

49. Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami za 
bezumowne korzystanie 

 

50. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości przez spółkę miejską  

51. Prawa lokatorów i najemców  

52. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości   

53. Odszkodowania za nieruchomości przejęte decyzją ZRID  
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XXXV. Oświadczenia kandydata 

31. Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem 
świadomy/a odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych. 

32. Dobrowolnie zgłaszam chęć uczestnictwa w szkoleniach odbywających się w czasie godzin pracy w 
urzędzie/zakładzie pracy. 

33. Zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego” 
oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

34. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż projekt „Specjalistyczne wsparcie dla administracji 
publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

35. Zobowiązuję się terminowo i rzetelnie przygotować  wszelką dokumentację wynikają z mojego udziału w 
projekcie;  

36. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie mojego wizerunku przez 
Fundację Polskiej Akademii Nauk dla celów działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją 
Projektu „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa 
lubelskiego”. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie lub nagrania wykonane podczas 
zajęć mogą zostać umieszczone na stronie internetowej i/lub w materiałach promocyjnych dotyczących 
Projektu. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.* 

 
  
 
……………………………………………….…………………                   ……………………………………..…………………………………………………. 
 
              miejscowość, data                                                 czytelny podpis kandydata 
 

 
 

XXXVI. Wypełnia Pracodawca (Przełożony) 

Niniejszym potwierdzam zgodność zakresu merytorycznego wskazanych szkoleń z obowiązującym/ 
przewidywanym zakresem obowiązków Pracownika. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na udział Pracownika w wybranych formach wsparcia oferowanych  
w projekcie „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa 
lubelskiego”.  
 
 

……………………………………………….…………………  ……………………………………..…………………………………………………. 
                                         data                                          pieczęć i podpis przełożonego 
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Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego 

 

ANKIETA BADAJĄCA POZIOM MOTYWACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Celem ankiety jest określenie Pana/i motywacji do udziału w projekcie „Specjalistyczne wsparcie  

dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego”. 

Proszę wstawić krzyżyk (x) w kratce z odpowiedzią, z którą się Pan/Pani zgadza.  

 

…………………………………………………………………………………….  

Imię i nazwisko kandydata 
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2
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W
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N

IE
 

N
IE

 (
1

) 

Dzięki udziałowi w projekcie, zdobędę nowe 
kompetencje/kwalifikacje 

     

Moje kompetencje/kwalifikacje zawodowe wymagają 
uzupełnienia/aktualizacji 

     

Dzięki udziałowi w projekcie wzrośnie jakość 
wykonywanych przeze mnie obowiązków zawodowych 

     

Udział w projekcie pozwoli mi w większym stopniu 
uwierzyć w swoje możliwości i podnieść samoocenę 

     

Poprzez zdobycie nowej wiedzy zrealizuję potrzebę 
samorozwoju 

     

Chcę wymienić doświadczenia zawodowe i nawiązać 
kontakty zawodowe 

     

 

……………………….       ………………………………………  

Data                   Podpis kandydata 

 

Liczba uzyskanych punktów6  

 
6 Wypełnia Beneficjent 
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Załącznik 3 – Wzór Oświadczenia uczestnika projektu 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej  

w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę 

przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa 

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. 

zm.),  

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470),  

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146,  

z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 33 Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,  
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b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006,  

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,  

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących  

do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Specjalistyczne 

wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego,  

w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 

ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych  

w ramach PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, 

beneficjentowi realizującemu projekt – Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Plac Litewski 2,  

20-080 Lublin. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane 

osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 

Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące 

mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 

uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.  

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego 

statusu na rynku pracy.  

8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię 

(imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia 

udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia 

zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane  

w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy  

do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem  

i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie7: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

 
7 Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu 

została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy. 
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Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1083/2006,  

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1081/2006,  

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. 

zm.), 

4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1778, z późn. zm.). 

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, 

beneficjentowi realizującemu projekt – Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Plac Litewski 2,  

20-080 Lublin. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane 

osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 

Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.  

12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@miir.gov.pl.  

13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

 

 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA      CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DOT. DANYCH NADWYMIAROWYCH 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej  

w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Fundacja Polskiej Akademii Nauk gromadzi nadwymiarowe dane osobowe dotyczące daty  

oraz miejsca urodzenia uczestnika projektu wyłącznie w związku z wydawaniem zaświadczenia  

o ukończeniu szkolenia na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017  

poz. 1632); 

2. Podanie danych osobowych dotyczących daty oraz miejsca urodzenia uczestnika projektu jest 

dobrowolne; 

3. Odmowa podania danych osobowych dotyczących daty oraz miejsca urodzenia uczestnika 

projektu nie uniemożliwia udziału projekcie; 

4. Odmowa podania danych osobowych dotyczących daty oraz miejsca urodzenia uczestnika 

projektu powoduje, iż uczestnik projektu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na wzorze 

innym niż wynikający z §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia  

2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017 poz. 1632); 

5. Mam prawo dostępu do treści przedmiotowych danych i ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania. 

 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA      CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

 


