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PODANIE 
 
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie, na podstawie poniŜszych danych oraz 

załączonej rekomendacji mojej kandydatury na eksperta przyrodniczego w ramach programu 

rolnośrodowiskowego 2007-2013 i wydanie zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymogów 

wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkoleń dla 

podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania 

pomocy finansowej (Dz. U. Nr 34, poz. 200). 

 
 

 
WNIOSEK ZŁOSZENIOWY 

 
EKSPERT ORNITOLOG / BOTANIK 1 

pakiety przyrodnicze programu rolnośrodowiskowego 2007-2013 
 
I. Dane osobowe 
 
Imię (imiona) i nazwisko: ……………………………………………..............……....................... 
Nazwisko rodowe: ………………………………………………………….................................... 
Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………...................................... 
PESEL: ……………………………………………………………………...................................... 
Adres kontaktowy: ………………………………………………………….................................... 
Telefon: ……………………………………………………………………..................................... 
E-mail: ……………………………………………………………………....................................... 
Miejsce zamieszkania: ……………………………………………………...................................... 
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, 
zatrudniającego ......……………………………………………..........................................………. 
............................................................................................................................................................ 
Miejsce świadczenia usług eksperckich: …………….............……….....................……………… 
 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 



 
II. Wiedzę i doświadczenie w rozpoznawaniu gatunków ptaków/siedlisk przyrodniczych 
potwierdza: 
(wypełnić jedynie punkt dotyczący posiadanej wiedzy i doświadczenia, niepotrzebne skreślić) 

 
1. Udział w sporządzaniu planów ochrony obszarów chronionych/inwentaryzacji 
przyrodniczej/monitoringu przyrodniczego (w przypadku udziału w więcej niŜ jednym 
przedsięwzięciu – naleŜy opisać osobno kaŜdy z nich wg wzoru podanego poniŜej) 
 
Nazwa projektu: ………………………………................................................................................ 
Czas i miejsce realizacji projektu: ……………………………….................................................... 
Funkcja pełniona w projekcie: ………………………….................................................................. 
Zakres obowiązków w projekcie uzasadniający posiadanie doświadczenia w wymaganym 
zakresie: ………………………………………………………………............................................ 
 
2. Publikacje naukowe dotyczące gatunków ptaków/siedlisk przyrodniczych/działań 
z zakresu czynnej ochrony przyrody (w przypadku posiadania więcej niŜ jednej publikacji – 
naleŜy opisać osobno kaŜdą z nich wg wzoru podanego poniŜej) 
 
Tytuł i rodzaj pracy publikacji: ……………………………………………………......................... 
Recenzent publikacji (jeśli jest): ………………………………………………………………....... 
Miejsce i rok publikacji: …………………………………………………....................................... 
Dostępność publikacji (np. biblioteka, strona www): ………………………………………........... 
Uzasadnienie, Ŝe dana publikacji stanowić moŜe podstawę posiadania doświadczenia 
w wymaganym zakresie: ………………………………………………………………………....... 
 
 
III. Rekomendacja potwierdzająca moją wiedzę i umiejętności została wystawiona przez 
…………………..............................................................…. dnia ……………………………….. 
 
 
 
Oświadczam, Ŝe posiadam odpowiednie kwalifikacje by pełnić rolę eksperta 
ornitologa/botanika1 na potrzeby sporządzania dokumentacji przyrodniczej w ramach programu 
rolnośrodowiskowego 2007-2013 a podane przeze mnie powyŜej informacje są zgodne 
z prawdą. 
 
Zobowiązuję się do odbycia szkolenia dla działania „Program rolnośrodowiskowy” / Odbyłem 
szkolenie dla działania „Program rolnośrodowiskowy”, czego potwierdzeniem jest 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nr ................................. z dnia ............................................ 
 
W razie uzyskania przeze mnie uprawnień eksperta przyrodniczego zobowiązuję się wykonywać 
powierzone mi zadania zgodnie z moją najlepszą wiedzą i w sposób zgodny z wytycznymi 
zawartymi w dokumentacji przyrodniczej umieszczonymi na stronie internetowej MRiRW. 
 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby programu 
rolnośrodowiskowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). 
 
 
 
 .....................................………………………. 

 (czytelny podpis Wnioskodawcy) 


