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Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Partnerstwo na rzecz 
wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” 
 

 
 

DELEGOWANIE PRACOWNIKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

 

 

…………………..……………………………… 
    (pieczęć instytucji) 
                      …………………………………. 

                         (miejscowość, data) 
 

 
Niniejszym deleguję Panią/Pana …………………………………………………………………….... 
do udziału w następujących Blokach szkoleniowych realizowanych w ramach projektu 
„Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców”:  
 

L.p. Nazwa zadania/ Grupa /Blok szkoleniowy 

1.  

 

Zadanie 2: Szkolenia z nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia e-usług dla 189 

pracowników samorządowych z 5 JST:  

    Grupa 1: Blok 1 - Zarządzanie e-usługami dla kadry kierowniczej urzędów JST  

    Grupa 2 : Blok 2 - E-usługi i nowoczesne rozwiązania IT w administracji dla kadry urzędniczej  

    Grupa 3: Blok 3 - E-administracja w urzędach JST dla informatyków 

2.  

Zadanie 4: Otwarcie punktów potwierdzania profilu zaufanego w 5 JST 

    Szkolenia jednostanowiskowe dla pracowników obsługujących punkty potwierdzania profilu 

zaufanego 

 
 
 
Jednocześnie zaświadczam, że Pani/Pan……………………………………………………………….. 

oddelegowana/y do szkoleń w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości 

platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców”: 
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legitymująca/legitymujący się dowodem osobistym…………………………...................................... 
               (seria i numer dowodu osobistego) 

 
 
jest  pracownikiem samorządowym Jednostki Samorządu Terytorialnego1 
 
 
………………………………………….…………………………………………………………………… 

( nazwa JST) 
 

pracującym na stanowisku:  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa stanowiska pracy) 

 
w komórce organizacyjnej (np. wydział, referat,itp.):  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa komórki organizacyjnej ) 

 

Ponadto oświadczam, że tematyka szkoleń zaproponowana w ramach Bloku2 na który został 

oddelegowany pracownik jest adekwatna do potrzeb zajmowanego stanowiska pracy i/lub 

wykonywanych obowiązków/czynności służbowych pracownika samorządowego. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że szkolenie odbywa się w godzinach pracy Urzędu oraz deklaruję 

wniesienie wkładu własnego w formie wypłaconych wynagrodzeń pracownika uczestniczącego 

w szkoleniach w czasie pracy i umożliwię jego udokumentowanie na potrzeby niniejszego 

projektu. 

                                                              
 
                                                       

 …………………………………………………………….  
(Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentacji JST) 

                                                 
1
 W rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.  nr 223 poz. 1458, ze zm.) 

2
 Tematyka szkoleń zaproponowana w ramach Bloku została określona w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.  


