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OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do 
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, 

kultury fizycznej, sportu i turystyki na 2021 rok dla organizacji pozarządowych.

Zarząd Powiatu Kieleckiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania 
swoich przedstawicieli na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym 
konkursie na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na 2021 
rok dla organizacji pozarządowych.

1. W pracach Komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełnią łącznie następujące kryteria:
1) zostaną wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych 
przez organizacje pozarządowe lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie;

2) nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), dotyczących 
wyłączenia pracownika;

3) korzystają z pełni praw publicznych;
4) wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Kielcach danych osobowych 

podanych dla potrzeb naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej.
2. Przed przystąpieniem do prac w Komisji konkursowej, osoby wskazane przez organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zobowiązane są do złożenia oświadczenia o następującej treści:
„Oświadczam, że nie podlegam wyłączeniu na podstawie art. 24 Kodeksu postępowania 
administracyjnego" z udziału w pracach Komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu 
w Kielcach w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pod nazwą 
„otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Powiatu Kieleckiego w dziedzinie kultury, 
kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2021 roku dla organizacji pozarządowych".
Osoby, które nie złożą powyższego oświadczenia, zostaną wyłączone z udziału w pracach Komisji 
konkursowej.
3. Wyboru członków Komisji konkursowej spośród kandydatów wskazanych przez organizacje 
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Kielcach na podstawie złożonych przez nich deklaracji 



uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej oraz w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje 
i umiejętności, przydatne podczas pracy w charakterze członka Komisji konkursowej.
4. Deklarację uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej, należy składać w formie pisemnej, na 
formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Formularz zgłoszeniowy musi być 
podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub 
podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
z ramienia których kandydat występuje.
5. Wypełniony formularz zgłoszenia można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa 
Powiatowego w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce lub za pośrednictwem poczty 
e-mail:  w terminie do dnia 16.03.2021r., do godziny 14:00 lub za 
pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu).

sekretariat@powiat.kielce.pl

6. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 
Posiedzenie Komisji odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Kielcach, w godzinach pracy urzędu.

Klauzula informacyjna

W celu wywiązania się Starosty w ramach realizacji zadań otwartym konkursie na wsparcie zadań 
publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki składanych przez organizacje 
pozarządowe na 2021 rok w tym w ramach przeprowadzenia naboru kandydatów na członków 
Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert ww. zadań, z obowiązku udzielenia informacji 
o przetwarzaniu danych osobowych wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych „RODO"):
Szanowni Państwo, 
uprzejmie informujemy, iż:

a) Administratorem danych osobowych ujętych w składanych ofertach konkursowych jest Starostwo 
Powiatowe w Kielcach reprezentowane przez Starostę Kieleckiego, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 
44, 25-211 Kielce.
W przypadku pytań o swoje dane osobowe, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych (IOD) pod adresem email: iod@powiat.kielce.pl,
Należy pamiętać, że IOD nie posiada i nie udziela informacji dotyczących kryteriów czy wyników 
rozpatrywania ofert kandydatów do Komisji konkursowej;

b) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Starostę do celów realizacji 
zadań z zakresu realizacji zadań otwartego konkursu na wsparcie zadań publicznych w zakresie 
kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym w ramach przeprowadzenia naboru 
kandydatów na członków Komisji konkursowej i rozpatrzenia ofert kandydatów jest ustawa z dnia 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1057)

c) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest 
niezbędne, aby Starostwo mogło przeprowadzić nabór kandydatów na członków Komisji 
Konkursowej, a po pozytywnym rozpatrzeniu i wytypowaniu członków Komisji realizować zadania 
otwartego konkursu na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu 
i turystyki;



d) W przypadku pozostałych danych osobowych, takich jak dane kontaktowe podanie ich jest 
dobrowolne, jednak niezbędne w procesie rozpatrzenia ofert kandydatów na członków Komisji 
Konkursowej;

e) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Państwa kandydatury, dane osobowe podane 
w dokumentacji składanej do oferty konkursowej automatycznie zaczną być również 
przetwarzane w celu realizacji zadania otwartego konkursu na wsparcie zadań publicznych 
z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki;

f) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich 
usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa;

g) Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych powyżej 
celów przetwarzania, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych osobowych może zostać 
każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa;

h) W przypadku negatywnego rozpatrzenia kandydatury na członków Komisji Konkursowej, dane 
osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań z zadania otwartego konkursu na wsparcie zadań 
publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki będą przechowywane zgodnie 
z przepisami prawa wynikającymi z obowiązku archiwizacyjnego na podstawie Jednolitego 
Rzeczowego Wykazu Akt, chyba że na rozstrzygnięcie rozpatrzenia zgłoszenia została wniesiona 
skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zakończyło się prawomocnym wyrokiem;

i) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych 
przez Starostę przysługują Państwu prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora;

j) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie 
przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub 
podpisanej umowy pomiędzy Starostą a podmiotem.



Załącznik do Ogłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dane dotyczące kandydata na członka Komisji konkursowej

1. Imię i nazwisko kandydata na członka 
Komisji konkursowej:

II. Adres do korespondencji:

III. Telefon kontaktowy:

IV. Adres e-mail:

V. Opis posiadanego przez kandydata 
doświadczenia, kwalifikacji i umiejętności 
niezbędnych do pracy w Komisji 
konkursowej:

VI. 1. Deklaruję wolę udziału w Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „ otwartego konkursu 
na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki;
2. Zapoznałam/em się z zasadami udziału w Komisji Konkursowej osób wskazanych przez 
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Oświadczam, że spełniam kryteria uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej.
4. Zaświadczam o prawdziwości podanych powyżej danych.
5. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na członków Komisji 
konkursowej, zawartą w ogłoszeniu o naborze.
6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") oraz ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru do udziału w komisji 
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert organizowanym przez 
Powiat Kielecki.

Data i czytelny podpis kandydata na członka 
Komisji konkursowej:

POTWIERDZENIE WSKAZANIA PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ LUB PODMIOT WYMIENIONY 
W ART. 3 UST. 3 USTAWY 0 DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 1 0 WOLONTARIACIE OSOBY 
DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ

1. Zapoznaliśmy się z zasadami udziału w pracach Komisji konkursowej osób wskazanych przez 
organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.



2 Wskazujemy (imię i nazwisko kandydata) ...................................................................................
do składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 
pod nazwą „otwartego konkursu na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, 
sportu i turystyki;

Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS/innym rejestrem - 
potwierdzające zgłoszenie kandydata do reprezentowania podmiotu w Komisji konkursowej:

Nazwa podmiotu oraz nazwa i numer dokumentu 
stwierdzającego sposób reprezentacji podmiotu 
(np. KRS lub inny rejestr):

Czytelne podpisy osób upoważnionych 
do reprezentacji podmiotu:

1)

2)

................................. , dnia
(miejscowość)


