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REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI 
NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE 
W RAMACH PROJEKTU “KOMPETENTNE KADRY – PROFESJONALNY URZĄD” DLA 

5 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Urząd Gminy Cekcyn, Urząd 
Gminy Kamienica, Urząd Gminy Konopnica, Starostwo Powiatowe Garwolin, 

Starostwo Powiatowe Grodzisk Wielkopolski) 

 

§ 1 
Informacje ogólne 

1. Każda Jednostka Samorządu Terytorialnego, powinna uwzględnić kryteria 
rekrutacji ujęte w niniejszym regulaminie, delegując swoich pracowników na 
szkolenia, kursy, konsultacje i studia podyplomowe zwane w dalszej części 
regulaminu „szkoleniami”, realizowane w ramach Projektu „Kompetentne kadry – 
profesjonalny urząd". 

2. Projekt „Kompetentne kadry – profesjonalny urząd” jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V. Dobre 
rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 
Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

3. Projekt realizowany jest przez Pegaz Group Sp. z o.o. (Lidera) w partnerstwie z 
Gminą Cekcyn (P1), Gminą Kamienica (P2), Gminą Konopnica (P3), Powiatem 
Garwolińskim (P4) i Powiatem Grodziskim (P5) na podstawie zawartej z 
Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-
041/12-00.  

4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2012 r. do 31.05.2014 r., z tym że 
szkolenia realizowane będą w okresie od 01.10.2012 r. do 30.04.2014 r. 

5. Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości świadczenia usług, poprawa 
standardów zarządzania oraz stanowienia prawa w 5 JST objętych projektem na 
podstawie wyników samooceny CAF. 

6. Projekt obejmuje: 
1) Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla pracowników 5 Partnerów: 

a) Zakup miejsc szkoleniowych 
 Podatki i opłaty w praktyce (P2) 
 Prawo pracy, zagadnienia kadrowe, ubezpieczenia społeczne, 

wynagrodzenia (P2, P3, P5) 
 Prawo zamówień publicznych (P3, P5) 
 Prawo budowlane (P3) 
 Zarządzanie placówkami oświaty (P3) 

b) Szkolenia własne organizowane przez Lidera w salach JST 
 Komunikacja w organizacji (P1, P3, P4) 
 Zarządzanie ryzykiem (P1, P4, P5) 
 Podatki i opłaty w praktyce (P3) 
 Udostępnianie informacji publicznej (P2, P3, P5) 
 Kodeks postępowania administracyjnego (P2, P5) 
 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych (P3, P5) 
 Nowoczesny sekretariat z elementami obsługi rady (P4) 
 Rachunkowość i finanse (P5) 
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 Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, 
gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka 
wodna (P5) 

 Prawo budowlane i drogowe (P5) 
c) Szkolenia ogólne w salach JST 

 Profesjonalna obsługa klienta (P2, P3, P5) 
 Zarządzanie zasobami ludzkimi P3, P5) 
 Budowanie zespołów, zarządzanie projektami (P3) 

d) Konsultacje w salach JST 
 Instrukcja kancelaryjna (P5) 
 Kontrola zarządcza (P2, P5) 
 Przeprowadzanie konsultacji społecznych (P2, P3) 

2) Szkolenia informatyczne, szkolenia językowe oraz studia podyplomowe: 
a) Zakup miejsc na studiach podyplomowych 

 Zamówienia publiczne (P1, P2, P5) 
 Prawo pracy (P1) 
 Zarządzanie zasobami ludzkimi (P1, P5) 
 Public Relations (P1) 
 Zarządzanie w administracji (P2, P3, P4) 
 Kontrola, audyt i nadzór w administracji publicznej (P4) 
 Rachunkowość i finanse w administracji publicznej (P4) 
 Wycena nieruchomości (P2, P5) 
 Księgowość budżetowa (P5) 
 Zarządzanie projektami (P5) 
 Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 

b) Zakup miejsc na szkoleniach 
 Język angielski (P1) 
 Kurs komputerowy ECDL (P4) 
 MS Office (P4) 
 Administrator Linux (P5) 

3) Konsultacje i szkolenia z zakresu stanowienia prawa miejscowego: 
 Konsultacje z zakresu OOŚ na etapie decyzji o warunkach zabudowy 

oraz na etapie pozwolenia na budowę, odstępstwa od wymogu decyzji 
OOŚ (P2, P3) 

 Konsultacje dotyczące przygotowania aktów prawnych i ich publikacji w 
BIP i dzienniku urzędowym (P2, P3, P4) 

 Konsultacje z tematyki dotyczącej uchwał podatkowych w JST (P2, P3) 
 Szkolenie z zakresu przestrzegania zasad techniki prawodawczej przy 

redagowaniu uchwał JST (P5) 
7. Projekt zakończy się przeprowadzeniem ponownej samooceny CAF przy udziale 

konsultantów i powołanych w każdym JST grup samooceny: 
a) Przeszkolenie grupy samooceny  
b) Przeprowadzenie samooceny – konsultacje wspierające samoocenę 

indywidualną  
c) Uzgodnienie wyników samooceny i opracowanie sprawozdania z opisem 

wyników samooceny  
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§ 2 
Kryteria uczestnictwa 

1. Uczestnikiem szkolenia może być tylko pracownik JST w myśl ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.08.223.1458), szczebla 
gminnego lub powiatowego, zatrudniony bezpośrednio przez dany Urząd (Partner1 
– Partner5). 

2. Delegować na szkolenie może tylko przedstawiciel kadry kierowniczej Urzędu. 
3. Oddelegowanie pracownika na szkolenie jest skorelowane z planami 

szkoleniowymi, kompleksową analizą potrzeb (jeśli takie istnieją) danej JST. 
4. Zakres merytoryczny szkolenia, na które kierowany jest urzędnik, jest związany z 

obowiązkami, jakie pracownik pełni obecnie w Urzędzie (z uwzględnieniem pkt 5). 
5. Na szkolenie może zostać skierowany pracownik, którego obecny zakres 

obowiązków nie odpowiada przedmiotowi szkolenia, jednakże ze względu na 
planowane zmiany lub przesunięcia personalne w Urzędzie, będzie pełnił funkcje, 
które wymagają poszerzenia wiedzy na przedmiotowym szkoleniu. 

6. W ramach Projektu przeszkolonych zostanie minimum 165 osób w tym 122 
kobiety i 43 mężczyzn, z czego 20% to osoby w wieku 45+.  

§ 3 
Procedura rekrutacji 

1. W procesie rekrutacji przestrzegane będą zasady równości płci i równości dostępu 
do realizowanych szkoleń (w zakresie, jaki umożliwia to zamknięty charakter 
grupy docelowej i samego Projektu). 

2. Zgłoszenia na poszczególne szkolenia będą przyjmowane od 1 października 2012 
roku zgodnie z ramowym harmonogramem ustalonym między Liderem i 
Partnerami. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie przez koordynatorów na poziomie danej JST przy 
współudziale Specjalisty ds. organizacji wsparcia Projektu zatrudnionego przez 
Lidera Projektu. 

4. Zgłoszenia można dokonać poprzez złożenie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego wraz z załącznikami na ręce koordynatora ze strony danego 
Urzędu (dokumenty zgłoszeniowe stanowią załączniki nr 1, 2, 3 i 4). 

5. Dokumenty wskazane w pkt powyżej koordynator ze strony danego Urzędu 
zobowiązany jest dostarczyć do Lidera Projektu w wersji papierowej (oryginał) za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej. 

6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do 
swoich danych oraz prawo do ich poprawienia. 

7. W procesie rekrutacji zostanie wyłoniona podstawowa grupa osób dla każdego 
szkolenia. 

8. W przypadku większej liczby chętnych przewiduje się utworzenie listy rezerwowej. 
9. Rekrutacja uwzględniać będzie rotację kadr w JST oraz grupę rezerwową 

pozyskaną z nowych pracowników. 
10. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału zostaną poinformowani o tym przez 

koordynatorów przy wykorzystaniu poczty e – mail. 
11. Informacje o zakwalifikowaniu się zostaną przekazane nie później niż na 7 dni 

przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć. 
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12. Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie dostarczenie podpisanych 
dokumentów, o których mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu do koordynatorów 
ze strony danego Urzędu.  

§ 4 
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnikowi Projektu przysługuje: 
a) Nieodpłatny udział w szkoleniach, kursach, konsultacjach i studiach 

podyplomowych, 
b) Nieodpłatny 1 komplet materiałów szkoleniowych, 
c) Nieodpłatny poczęstunek w trakcie trwania szkoleń z wyłączeniem 

konsultacji, kursów i studiów podyplomowych, 
d) Nieodpłatny egzamin końcowy w przypadku tych zajęciach gdzie egzamin 

jest obowiązkowy, 
e) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, kursu, konsultacji i studiów 

podyplomowych, 
f) Prawo do zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do: 
a) Złożenia kompletu wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów, 
b) Zapoznania się oraz przestrzegania niniejszego regulaminu, 
c) Podpisania Umowy dotyczącej uczestnictwa w studiach podyplomowych 

stanowiącej załącznik nr 5 oraz innych dokumentów stanowiących 
załączniki do niniejszego regulaminu, 

d) Uczestniczenia w zajęciach oraz potwierdzania obecności na liście własnym 
podpisem, 

e) Wypełniania w trakcie trwania zajęć ankiet ewaluacyjnych i testów 
sprawdzających, tam gdzie będą one konieczne, 

f) Przystąpienia do wszystkich egzaminów przewidzianych w ramach Projektu  
g) Bieżącego informowania Biura Projektu oraz koordynatora ze strony 

danego urzędu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy 
udział w Projekcie, 

h) Usprawiedliwienia wszystkich nieobecności podczas zajęć, 
i) Bieżącego informowania Biura Projektu oraz koordynatorów ze strony 

danego urzędu o zmianie danych osobowych wpisanych w dokumentach 
rekrutacyjnych. 

3. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów: 
monitorowania, ewaluacji i promocji Projektu. 

 

§ 5 
Prawa i obowiązki Lidera Projektu  

1. Do obowiązków Lidera Projektu należy: 
a) Współudział w procedurze rekrutacji Uczestników do Projektu zgodnie z §3 

niniejszego regulaminu, 
b) Zorganizowanie szkoleń, kursów, konsultacji i studiów podyplomowych, jak 

również egzaminów, tam gdzie są one konieczne, 
c) Dokonanie wyboru wykonawców poszczególnych zadań w ramach Projektu 

zgodnie z obowiązującymi w tej mierze zasadami i przepisami prawa oraz 
gwarantujących wysoką jakość i terminowość świadczonych usług. 
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2. Lider Projektu ma prawo: 
a) Wymagać od Uczestników Projektu uczestnictwa we wszystkich zajęciach 

przewidzianych w Projekcie zgodnie z harmonogramem ustalonym między 
Liderem i Partnerami, 

b) Wymagać od Uczestników przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 
regulaminów porządkowych narzuconych przez wykonawców 
poszczególnych zadań, 

c) Dokonywać zmian w niniejszym regulaminie, jeśli ich podstawą są 
uzasadnione zdarzenia, mogące mieć wpływa na jakość, terminowość oraz 
efekty realizowanego Projektu (każdorazowo o zmianie regulaminu Lider 
poinformuje wszystkich uczestników Projektu), 

d) Skreślić z listy Uczestnika, który nie przestrzega zasad niniejszego 
regulaminu oraz warunków określonych w podpisanej umowie dotyczącej 
uczestnictwa w studiach podyplomowych. 

 

§ 6 
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia 
odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku gdy: 

a) Poinformował o rezygnacji z udziału w Projekcie osobiście, listownie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej Lidera lub koordynatora ze strony 
danego urzędu – na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, co wymaga 
akceptacji Lidera Projektu 

b) Rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub 
zawodowymi (np. choroba, zdarzenia losowe). W takim przypadku 
Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji (osobiście lub 
listownie) w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn 
powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji 
oraz przedłożyć stosowne dokumenty (np. zaświadczenie lekarskie). 

2. Lider Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników Projektu 
osoby, która dopuści się naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie. 

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania  
z nieuzasadnionych przyczyn lub w przypadku skreślenia z listy uczestników 
spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w regulaminie (m.in. 
nieobecność na zajęciach), Lider Projektu będzie żądać od takiej osoby zwrotu 
materiałów szkoleniowych oraz dopuszcza możliwość dochodzenia zwrotu 
poniesionych kosztów jego uczestnictwa w projekcie na drodze sądowej. 

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania, 
Uczestnik zobowiązany jest do pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn 
rezygnacji. 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia osoby z listy uczestników, jego miejsce 
zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej o ile harmonogram realizacji Projektu to 
umożliwi. 
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§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2012 roku. 
2. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem a odnoszące się do Projektu 

będą rozstrzygane przez Lidera Projektu indywidualnie, w oparciu o stosowne 
dokumenty programowe Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz stanowiska 
Instytucji Pośredniczącej II stopnia. 

3. W uzasadnionych przypadkach Lider Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany 
Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień, o czym niezwłocznie 
poinformuje zainteresowanych na stronie internetowej Lidera oraz Partnerów 
Projektu. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem opublikowania go na 
stronie internetowej. 

4. Uczestnik jest zobowiązany do śledzenia zmian w regulaminie i przestrzegania 
zawartych w nim postanowień. 

 

Załączniki do Regulaminu 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie do przetwarzania danych osobowych 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o udziale w Projekcie 

Załącznik nr 4 – Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 

Załącznik nr 5 – Wzór umowy uczestnictwa w studiach podyplomowych 
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Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy 

do regulaminu określającego zasady uczestnictwa i kryteria rekrutacji na 
szkolenia, kursy, konsultacje i studia podyplomowe prowadzone w ramach 

Projektu „Kompetentne kadry – profesjonalny urząd” 
 
 

Nazwa szkolenia/kursu / konsultacji / studiów podyplomowych (niepotrzebne 
skreślić): 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Termin szkolenia/kursu / konsultacji / studiów podyplomowych (niepotrzebne 

skreślić): 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Formularz zgłoszeniowy pracownika Jednostki Samorządu Terytorialnego do 

udziału w projekcie „Kompetentne kadry – profesjonalny urząd” 
 

1. Imię (imiona) 2. Nazwisko 

  

3. Pesel 4. Miejsce 
urodzenia 

5. Telefon 
stacjonarny 

6. Telefon 
komórkowy  

    

7. Adres zamieszkania 

Ulica Numer domu / lokalu 

  

Kod pocztowy Miejscowość Powiat  Województwo 

    

8. Obszar zamieszkania 9. Adres poczty elektronicznej 

□ miejski       □ wiejski  

10. Wykształcenie 

Podstawowe   Gimnazjalne   Ponadgimnazjalne   Pomaturalne   Wyższe 
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11. Opieka nad dziećmi do lat 7 lub osobą zależną 

□ tak        □ nie 

12. Nazwa Urzędu 

 

13. Zajmowane stanowisko 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w formularzu są prawdziwe. 
 
Jestem świadomy/a, że koszt mojego uczestnictwa w Projekcie jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
Oświadczam również, że zapoznałem/am się z Regulaminem określającym zasady 
uczestnictwa i rekrutacji na szkolenia, kursy, konsultacje i studia podyplomowe 
organizowane w ramach Projektu „Kompetentne kadry – profesjonalny urząd”, akceptuję 
jego zapisy i zobowiązuję się do przestrzegania jego warunków. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

................................................................................  
(data i podpis Uczestnika) 
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Załącznik nr 2 Oświadczenie do przetwarzania danych osobowych 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Kompetentne kadry – profesjonalny urząd” 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; 

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 
pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 
realizacji ww. Projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji 
Pośredniczącej II stopnia – Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji oraz 
beneficjentowi realizującemu projekt - Pegaz Group Sp. z o.o., ul. 3-go maja 46, 
81-743 Sopot oraz partnerom – Gminie Cekcyn, Gminie Kamienica, Gminie 
Konopnica, Powiatowi Garwolińskiemu, Powiatowi Grodziskiemu. Moje dane 
osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie 
Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej 
lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym 
firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji 
Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 
 
 
 

…..……………………    ………………………………………………………… 
DATA     CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
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Załącznik nr 3 Oświadczenie o udziale w Projekcie 

do regulaminu określającego zasady uczestnictwa i kryteria rekrutacji na 
szkolenia, kursy, konsultacje i studia podyplomowe prowadzone w ramach 

Projektu „Kompetentne kadry – profesjonalny urząd” 
 

 
…………………………….. 

(miejscowość, data) 
 
……………………………. 
(pieczęć urzędu) 
 

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W PROJEKCIE 
 

 
Pani/Pan ………………………………………., która/y został/a skierowana/y na 
szkolenie/kurs/konsultacje/studia podyplomowe (niepotrzebne skreślić) pt.:  
............................................................................................................................ 
realizowane w ramach Projektu „Kompetentne kadry – profesjonalny urząd", jest 
zatrudniona/y przez  
............................................................................................................................ 

(nazwa i adres JST) 
 
Zgodnie z zapisem w §2 pkt 4 oraz 5 oświadczam, iż zagadnienia, które obejmują wyżej 
wymienione szkolenie/kurs/konsultacje/studia podyplomowe (niepotrzebne skreślić) są lub 
będą w niedalekiej przyszłości związane z zakresem obowiązków i zadań wykonywanych 
przez skierowanego pracownika.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

...............................................................  
(Podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 4 Deklaracja 

do regulaminu określającego zasady uczestnictwa i kryteria rekrutacji na 
szkolenia, kursy, konsultacje i studia podyplomowe prowadzone w ramach 

Projektu „Kompetentne kadry – profesjonalny urząd” 
 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„KOMPETENTNE KADRY – PROFESJONALNY URZĄD” 

 
 
 Ja niżej podpisany/a 

    _____________________________________________ 

       (imię i nazwisko) 

 

a) Deklaruję udział w Projekcie realizowanym przez Pegaz Group Sp. z o.o. (Lider 
Projektu) oraz Gminę Cekcyn, Gminę Kamienica, Gminę Konopnica, Powiat 
Garwoliński i Powiat Grodziski (Partnerzy Projektu) pn. „Kompetentne kadry – 
profesjonalny urząd” nr Projektu: POKL.05.02.01-00-041/12, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji 
samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji 
samorządowej. 

b) Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, iż uczestniczę w Projekcie 
współfinansowanym ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Priorytetu V. Dobre Zarządzanie, 
Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałania 
5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Kapitał Ludzki 
2007-2013 

c) Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w 
projekcie 

 
Pouczenie: uczestnik ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z 
prawdą 
 
 

_______________      ___________________________ 

data, miejscowość      czytelny podpis uczestnika 
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Załącznik nr 5 Wzór umowy uczestnictwa w studiach podyplomowych 

 
UMOWA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH 

Nr  
 
 

Zawarta w dniu……… 2012 r. w Sopocie pomiędzy: 
 
Pegaz Group Sp. z o.o. 
Z siedzibą w Sopocie (81-743), ul. 3-go Maja 46, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Gdańsk – Północ, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000166777, NIP 783-15-77421 w imieniu, której działa: 
Pana Paweł Rusiński – Prezes Zarządu 
zwaną w dalszej części umowy Liderem Projektu  
 
a 
 
…………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy Uczestnikiem Projektu 
 
zatrudnionym na czas nieokreślony / określony (min. Do 31 maja 2014 roku) na stanowisku 
urzędniczym w: 
Nazwa JST: 
Adres 
zwanym w dalszej części umowy Pracodawcą  
o następującej treści: 
 

Preambuła 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach Projektu „Kompetentne kadry – profesjonalny urząd”, 
zwanego w dalszej części umowy „Projektem” realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania 
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zwane dalej Instytucją Pośredniczącą II stopnia. 
Projekt realizowany jest przez Partnerstwo w składzie: Pegaz Group Sp. z o.o. (Lider Projektu), 
Gmina Cekcyn, Gmina Kamienica, Gmina Konopnica, Powiat Garwoliński, Powiat Grodziski 
(Partnerzy), w ramach Priorytetu V – Dobre rządzenie, Działanie 5.2 – Wzmocnienie potencjału 
administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji 
samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy o dofinansowanie UDA-
POKL.05.02.01-00-041/12-00. 
 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika Projektu w studiach podyplomowych w 

zakresie_______________________________(wpisać kierunek), które realizowane będą na 
uczelni_______________________________(wpisać nazwę i adres uczelni) 

2. Studia obejmują 2 semestry nauki w Roku Akademickim 2012/2013 w okresie od______ 
do______ i obejmują łącznie______ godzin zajęć dydaktycznych. 

3. Szczegółowy program i harmonogram studiów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
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§2 

1. Opłata (czesne) za 2 semestry studiów wynosi_____________ PLN 
(słownie:________________) złotych brutto. 

2. Koszty uczestnictwa, o których mowa w pkt powyżej zostaną sfinansowane przez Lidera na 
podstawie Faktury VAT lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości 
dowodowej, w której Wystawcą jest Uczelnia wskazana w §1 niniejszej Umowy, a Odbiorcą 
jest Lider Projektu. 

3. W ramach Projektu finansowane będą koszty: czesnego, wpisowego, materiałów 
dydaktycznych, dostępu do infrastruktury w tym biblioteki. 

4. Projekt w ramach, którego współfinansowane są studia jest współfinansowany z Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

§3 
1. Studia odbywają się poza czasem pracy. Zgodę na uczestnictwo w studiach wyraża 

pracodawca. Pracodawca reguluje również postanowienia kodeksu pracy dotyczące 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

2. Uczestnik Projektu ma obowiązek uczestniczyć systematycznie w zajęciach dydaktycznych 
przewidzianych tokiem studiów na danej uczelni, co może podlegać kontroli ze strony 
Lidera lub osoby przez niego upoważnionej. 

3. Uczestnik Projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Studiów Podyplomowych 
Uczelni wskazanej w §1 niniejszej Umowy oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia. 

4. Uczestnik Projektu ma obowiązek przestrzegania obowiązującej procedury udziału i 
ukończenia studiów (zaliczenia, egzaminy, prace kontrolne, praca dyplomowa, itp.).  

5. Uczestnik Projektu może zrezygnować z udziału w Studiach Podyplomowych po spełnieniu 
łącznie poniższych warunków: 

a) Pisemnego powiadomienia Lidera Projektu o tym fakcie z 14 dniowym 
wyprzedzeniem, 

b) Zwrotu na rachunek Projektu uiszczonej przez Lidera Projektu opłaty, o której 
mowa w §2 za uczestnictwo w studiach podyplomowych. 

 
 

§4 
1. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na udział w badaniach ankietowych i testach wiedzy. 
2. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)  

3. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów: 
monitorowania, ewaluacji i promocji Projektu. 

 
 

§5 
1. Umowę wygasa w momencie ukończenia przez Uczestnika Projektu procesu dydaktycznego 

w Uczelni wskazanej §1 niniejszej Umowy i uzyskania świadectwa ukończenia studiów. 
2. Uczestnik Projektu ma obowiązek dostarczyć do Biura Projektu kserokopię świadectwa 

ukończenia studiów podyplomowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
uczelnię najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od jego otrzymania. 
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§6 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy muszą być dokonane w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się 

rozpatrywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia 
kompromisu spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Lidera. 

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzona w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron: Lidera Projektu, Uczestnika Projektu, 
Pracodawcy. 

 
 
 
 
 
 
 
Lider Projektu    
 
 
 
 
 
 
 
Uczestnik Projektu 
 
 
 
 
 
 
 
Pracodawca 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


