
Należy przesłać w formie elektronicznej lub pocztą na adres Krajowej Izby Gospodarczej 

Elektryki, ul. ………………………………………….., e-mail:………………….. 

 
 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA 

KANDYDATA DO KONKURSU OSOBOWOŚĆ ROKU 2016* 

 

 
   

DANE OSOBOWE KANDYDATA 
 

Imię i nazwisko 
 

Adres do korespondencji 
 

Telefon komórkowy 
 

 

Adres e-mail 
 

 

Aktualne miejsce pracy 
 

 

 
INFORMACJE O KANDYDACIE 
 

Należy podać: 
1. Przebieg pracy zawodowej 
2. Udział w krajowych i zagranicznych organizacjach branżowych oraz zajmowane w 

nich stanowiska 
3. Wykształcenie, posiadane tytuły naukowe 
4. Osiągnięcia naukowe lub zawodowe 
5. Publikacje 
6. Osoby mogące udzielić rekomendacji (imię, nazwisko, tel., mail) 

 

  

  

  
  
  



Należy przesłać w formie elektronicznej lub pocztą na adres Krajowej Izby Gospodarczej 

Elektryki, ul. ………………………………………….., e-mail:………………….. 

  

UMIEJĘTNOŚCI, CECHY KANDYDATA 
 

Należy podać: 
1. Dziedzina działalności i osiągnięcia: zawodowe, naukowe, społeczne 

2. Inne osiągnięcia i doświadczenia 
3. Inne informacje istotne przy ocenie kandydata 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA 

 

- opis osiągnięć, naukowych, technicznych i organizacyjnych będących przedmiotem 

zgłoszonego wniosku 

- uzasadnienie na czym polega dorobek kandydata w zakresie zgłoszenia 

- uzyskane zgłoszenia patentowe 

- uzyskane efekty ekonomiczne, ekologiczne, ergonomicze, organizacyjne 

- kiedy i gdzie zastosowano rozwiązane będące przedmiotem zgłoszenia 

- opinie recenzentów, użytkowników o zastosowanych wdrożeniach i rozwiązaniach 

- inne 



Należy przesłać w formie elektronicznej lub pocztą na adres Krajowej Izby Gospodarczej 

Elektryki, ul. ………………………………………….., e-mail:………………….. 

 
DANE ZGŁASZAJĄCEGO DO KONKURSU (jeśli jest nim osoba inna niż kandydat): 
 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa instytucji: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………….. 

Kontakt: tel. ……………………………………………………..., mail: ……………………………………………………. 

 
ZAŁĄCZNIKI: 
 

1. Rekomendacje              tak/ nie (jeśli tak, proszę podać ilość) 

2. Inne dokumenty           tak/ nie (jeśli tak, proszę wymienić jakie?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 
zgłoszeniowym dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu prac w 
konkursie Osobowość Roku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami). 
 
 
 
 
 

................................, dn. ....................                                                …………………………… 
         (miejscowość)                                     (data)                                                           (podpis zgłaszającego lub  
                                                                                                                                                                   osoby upoważnionej do reprezentacji) 
 


