Projekt „POKONAJ KRYZYS” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt numer:
RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Chrzanów, 26.02.2020

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, 32-500 Chrzanów,
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w Komisji konkursowej
w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Powiatowy Ośrodek
Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie pod nazwą „Pokonaj kryzys” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.3.
Kandydaci na członków Komisji konkursowej winni spełniać następujące kryteria:
•
•
•

•
•

są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i korzystają w pełni z praw obywatelskich;
nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256);
posiadają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz
w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn.zm.);
przedstawiają rekomendację do udziału w Komisji konkursowej wystawiają przez
podmiot wymieniony w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn.zm.);
wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 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 (RODO) na
potrzeby wyłonienia organizacji do realizacji zadania publicznego pod nazwą "Pokonaj
kryzys";

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej w terminie do 6 marca 2020 r.
do godz. 9:00 w Sekretariacie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 10, w dniach:
poniedziałek w godzinach 7:00 – 16:00,
wtorek, środa, czwartek w godzinach 7:00 – 15:00,
piątek w godzinach 7:00 – 14:00

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie wybierze członków
Komisji konkursowej spośród zgłoszonych kandydatów, przedstawicieli organizacji
pozarządowych (z wyłączeniem osób wchodzących w skład organizacji pozarządowych,
które złożyły oferty oraz osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział
w konkursie).
W skład Komisji konkursowej powołanej przez Dyrektor POIK wchodzą pracownicy POIK
oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Komisja powoływana jest w składzie co najmniej trzyosobowym: przewodniczący komisji,
sekretarz komisji, członek komisji.
Udział w posiedzeniach Komisji konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach
Komisji nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.
Do członków Komisji konkursowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), dotyczące
wyłączenia pracownika.
Członkowie Komisji konkursowej podpisują deklarację bezstronności i poufności.
Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. M. Skłodowskiej-Curie 10.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Powiatowego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Chrzanowie: poczta elektroniczna: inspektor@cbi24.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu pod nazwą:
„Pokonaj kryzys” oraz przechowywane z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek
udostępnienia wynika z przepisów prawa.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych,
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

