
                                          

 
SPRAWNY SAMORZĄD – LEPSZA POLSKA II 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu paostwa w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Priorytet V,  Dobre Rządzenie. Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie 5.2.1  Modernizacja zarządzania 

w administracji samorządowej. Nr projektu POKL.05.02.01-00-247/09 

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 „Sprawny samorząd – lepsza Polska II” 

§1 

Informacje o Projekcie 

1. Projekt „Sprawny samorząd– lepsza Polska II”, zwany dalej „Projektem”, realizowany jest 

przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, zwany dalej „Realizatorem”, w 

ramach działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 

5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej zgodnie z umową o 

dofinansowanie nr UDA-POKL.05.02.01-00-247/09-00. 

2. Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości pracy 60 podlaskich urzędów administracji 

samorządowej poprzez wdrożenie systemu zarządzania rozwojem kompetencji pracowników 

samorządowych. Projekt zakłada diagnozę potrzeb w zakresie usprawniania pracy urzędu, 

szkolenia uzupełniające i podnoszące kwalifikacje, studia podyplomowe oraz pilotażowe 

wdrożenie Modelu Doskonałości EFQM w pięciu wybranych urzędach. 

3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

4. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wkładem własnym jednostek samorządu terytorialnego będzie 

wynagrodzenie pracowników oddelegowanych do współpracy z ekspertami, wynagrodzenie 

uczestników szkoleń, wynagrodzenie uczestników studiów, wynagrodzenie pracowników 

działów kadr zaangażowanych we wdrożenie Modelu Doskonałości EFQM. 

 

§2 

Charakter wsparcia realizowany w Projekcie 

1. Diagnoza potrzeb w zakresie usprawniania pracy urzędu oparta na metodologii Modelu 

Doskonałości EFQM. Na podstawie funkcjonowania 5 wybranych urzędów opracowany 

zostanie wzorcowy model zarządzania organizacją poprzez porównanie go z obecnym 

działaniem urzędów zostanie przeprowadzona diagnoza i określenie kierunków zmian, 

zaprojektowanie konkretnych działań zmierzających do poprawy stanu obecnego organizacji. 

Ten etap trwał będzie od października 2010r. do kwietnia 2011r. 

2. Zaprojektowanie szkoleń w odniesieniu do zapotrzebowania i zdiagnozowanych luk 

kompetencyjnych. Przeprowadzenie 20 szkoleń 2 dniowych, których tematyka zostanie 
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dobrana na podstawie wyników badań luk kompetencyjnych 60 urzędów. Ten etap trwał 

będzie od grudnia 2010r. do stycznia 2012r. 

3. Realizacja 2 kierunków studiów podyplomowych z zakresu Prawa Administracyjnego 

( 40 osób) i Zarządzania Zasobami Ludzkimi (20 osób). Ten etap trwał będzie od lutego do 

grudnia 2011r.  

4. Pilotażowe wdrożenie Modelu Doskonałości EFQM wśród 5 urzędów po opracowaniu  

wzorcowego modelu doskonałości. Będzie on wdrażany w 5 urzędach przez cały okres 

realizacji Projektu. 

 

§ 3 

Beneficjenci Projektu 

Beneficjentami Projektu są:  

1) pracodawcy: urzędy gmin, miast, starostwa powiatowe z terenu 

województwa podlaskiego; 

2)  pracownicy, zatrudnieni w urzędach wymienionych w pkt. 1 (zakładane jest  

objęcie wsparciem około  360 pracowników tych urzędów).   

§ 4 

Rekrutacja do Projektu 

1. O zakwalifikowaniu do Projektu: 

1) urzędu: decyduje kolejnośd zgłoszeo z uwzględnieniem w pierwszej kolejności listy 

urzędów zgłoszonych do Projektu podczas rekrutacji wstępnej przeprowadzonej przed 

rozpoczęciem realizacji Projektu;  

2) pracownika: decyduje kierownik zakładu pracy (wójt/burmistrz/starosta), który wyrazi 

zgodę na udział danego pracownika w godzinach pracy przez udzielenie mu delegacji; 

Kierownik zakładu pracy zobowiązuje się uwzględnid użytecznośd studiów 

podyplomowych lub szkolenia na zajmowanym przez kierowanego pracownika 

stanowisku 

2. W przypadku większej liczby zgłoszeo o zakwalifikowaniu do Projektu będzie decydowad 

będzie data wpływu zgłoszenia. 

3. Pracownicy zainteresowani udziałem w Projekcie  zobowiązani są do wypełnienia Formularza 

Zgłoszeniowego. Formularz będzie dostępny: 

1) na stronie internetowej www.zgwwp.org.pl, 

2) w Biurze Projektu w Białymstoku,  ul. Elektryczna 1 , zwanym dalej „Biurem Projektu”; 

http://www.zgwwp.org.pl/
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3) wraz z materiałami promocyjnymi przekazanymi do JST przez eksperta ds. promocji i 

rekrutacji. 

4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesład/przekazad: pocztą lub złożyd osobiście w 

Biurze Projektu. 

5. Studia odbywad się będą na 2 kierunkach: Prawo Administracyjne- grupa 40 Beneficjentów, 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi- grupa 20 Beneficjentów. Dla każdego z urzędów biorącego 

udział w Projekcie przewidziane jest jedno miejsce na jednym z kierunków studiów 

podyplomowych. W przypadku braku chętnych uczestników z danego urzędu, komisja 

rekrutacyjna w drodze losowania wyłoni uczestników studiów podyplomowych z listy 

rezerwowej, która tworzona będzie podczas rekrutacji na studia podyplomowe. Warunkiem 

koniecznym jest posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub inżynierskiego.  

 

6. Szkolenia prowadzone będą w grupach 15-20 osobowych. Szkolenia trwad będą 2 dni. 

Beneficjenci uczestniczący w szkoleniach wybierani będą na podstawie zgłoszeo przesłanych 

do biura projektu oraz zdiagnozowanych luk kompetencyjnych.  

7. Informacje na temat wolnych miejsc na szkolenia i studia podyplomowe będą dostępne 

w biurze projektu przy ul. Elektrycznej 1 lok. 302 w Białymstoku lub pod nr tel. 85 874 43 42, 

kom. 512 703 984, 515 777 310. 

8. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez eksperta ds. rekrutacji i promocji, będzie 

prowadzona w sposób ciągły przez 12 miesięcy. 

9. Pkt. 9 W realizowanych w ramach Projektu studiach podyplomowych wziąd mogą pracownicy 

urzędu, którzy nie korzystali ze wsparcia w postaci studiów podyplomowych w ramach 

realizowanego przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego projektu 

„Kształcenie kadr najlepszą modernizacją samorządów”. 

10. Czas uczestnictwa w studiach podyplomowych będzie pokrywad 24 godzin czasu pracy 

Beneficjenta. Beneficjent otrzyma od swojego pracodawcy wynagrodzenie za faktyczny czas 

uczestnictwa w studiach podyplomowych w dniach pracy urzędu obliczone jak za czas urlopu, 

wraz ze składkami ubezpieczonego i pracodawcy. Wysokośd wynagrodzenia jest nie mniejsza 

niż wymagany wkład własny, tj. 300 złotych ( 100 zł dziennie). 
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§5 

Prawa i obowiązki Beneficjenta Projektu 

1. Beneficjent zobowiązuje się do uczestnictwa z należytym zaangażowaniem w realizację 

Projektu w pełnym zakresie czasowym.  

2. Beneficjent zobowiązuje się do poddawania się systematycznie badaniom ankietowym, 

mającym na celu monitorowanie i raportowanie realizacji poszczególnych działań w ramach  

Projektu przez Realizatora.  

3. Beneficjent zobowiązuje się do tego, iż nie będzie spożywał napojów alkoholowych 

w trakcie trwania działań projektu. 

4. Beneficjent nie ma prawa do nieusprawiedliwionej nieobecności na szkoleniach i studiach 

podyplomowych. Nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje wykreślenie Beneficjenta z 

listy uczestników oraz nakłada na niego obowiązek zwrotu pokrytych przez Unię Europejską 

kosztów projektu przypadających na danego uczestnika. 

5. Rezygnacja z udziału w projekcie nakłada obowiązek zwrotu kwoty wykorzystanej pomocy 

publicznej wraz z odsetkami.   

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Realizator ma wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. W wypadku 

wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Beneficjent ma prawo w każdym czasie zwrócić 

się do Realizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu,  

w przypadku zaistnienia nadrzędnych wymogów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

O powyższych zmianach Beneficjenci będą informowani. 

3. Beneficjent wyraża zgodę na możliwość nieodpłatnego wykorzystania przez Instytucję 

Szkoleniową w czasie trwania realizacji Projektu oraz w okresie następującym po okresie 

realizacji Projektu, wizerunku lub nagrania Beneficjenta do celów związanych 

z monitoringiem, kontrolą i ewaluacją realizowanego Projektu współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do celów marketingowych (katalogi, 

foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia, nagranie zostało wykonane 

w trakcie trwania Projektu. Beneficjent, który nie wyrazi takiej zgody ma obowiązek 

powiadomić o tym realizatora podczas realizacji zdjęć/nagrań. 

4. Dokonując rejestracji w Projekcie Beneficjent wyraża zgodę na: 

4) przesyłanie mu za pomocą poczty elektronicznej, przesyłek pocztowych i kurierskich, 

informacji i materiałów związanych z Projektem. Zakłada się, iż w przypadku podania 

adresów elektronicznych lub numerów telefonów należących do konkretnych osób, 

Beneficjent dysponuje zgodą tych osób;  
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5) gromadzenie i przetwarzanie przez Realizatora Projektu danych Beneficjenta na 

potrzeby monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 

5. Realizator nie odpowiada za spory i wzajemne roszczenia mogące powstać pomiędzy 

poszczególnymi Beneficjentami. 

6. Realizator Projektu zobowiązuje się do: 

1) wydania Beneficjentowi Ostatecznemu dyplomu, potwierdzającego jego udział  

w Projekcie; 

2) gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych Beneficjenta 

Ostatecznego, wyłącznie na potrzeby Projektu „Sprawny samorząd – lepsza 

Polska II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

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.). 

7. Beneficjent zobowiązuje się informować Realizatora o każdej zmianie dotyczącej danych 

wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym.  

 

 

 

 


