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Regulamin rekrutacji 

na studia podyplomowe pracowników JTS w ramach projektu pn. 
„Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji 
urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP" Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału 
administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w 

administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

 
§ I. Przepisy ogólne 

 

1. Projekt pt. „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom 
kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP" realizowany jest przez Związek 
Gmin Regionu Płockiego. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
3. Czas trwania projektu: 01.08.2011r. – 31.12.2012r. 
4. Projekt zakłada realizację studiów podyplomowych przeznaczonych dla pracowników 

zatrudnionych w urzędach gmin – członków Związku Gmin Regionu Płockiego 
5. Regulamin projektu określa zasady uczestnictwa w projekcie, a w szczególności: 

 kryteria kwalifikacyjne; 
 zasady rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń; 
 zasady kwalifikacji uczestników na studia podyplomowe; 

6. Ogólny nadzór oraz  rozstrzyganie spraw nie uregulowanych w regulaminie należy do 
kompetencji Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego. 

7. Odpowiedzialność za właściwą realizację projektu ponosi Koordynator Projektu. 
 

§ II. Kryteria kwalifikacyjne 
 

1. W projekcie mogą uczestniczyć pracownicy spełniający łącznie następujące warunki 
formalne: 
 pracownicy imiennie delegowani przez urząd na studia podyplomowe, zatrudnieni 

są na podstawie umowy o pracę (urząd kieruje dwóch pracowników na listę 
uczestników studiów podyplomowych oraz jednego na listę rezerwową); 

 urzędy zgłaszają swoich pracowników na studia podyplomowe w celu 
podwyższenia ich kompetencji zawodowych i /lub uaktualnienia posiadanej przez 
nich wiedzy; 

 pracownicy kierowani na studia podyplomowe wyrażają chęć uczestnictwa w 
zajęciach odbywających się poza godzinami pracy; w systemie weekendowym tzn. 
od soboty od godz. 09:00 do niedzieli najpóźniej do godziny 16:00. 

 na studia podyplomowe zgłaszani są pracownicy posiadający wykształcenie 
wyższe. 

 uczestnik podpisał umowę o studia podyplomowe z wójtem/ burmistrzem/ 
prezydentem. 

http://www.zgrp.pl/
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2. Oprócz wyżej wymienionych kryteriów, podczas kwalifikacji uczestników z listy 
rezerwowej pierwszeństwo będą miały osoby należące kolejno do grup 
priorytetowych ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu: 
a. Osoby w wieku 45 lat i starsze. 
b. Kadra zarządzająca, 
c. Osoby mieszkające na terenie wiejskim. 

 
 

§ III. Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń 
1. Rekrutację za pośrednictwem gmin prowadzi Biuro Obsługi Projektu, które mieści się 

w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego przy ul. Zglenickiego 42, Budynek S w 
Płocku. 

2. Informacja o terminie rekrutacji zamieszczane są na stronie www.zgrp.pl  oraz 
wywieszana w siedzibie Biura Obsługi Projektu.  

3. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 
 skierowanie pracownika przez władze gminy wraz z załączonymi dokumentami: 

a. Regulamin rekrutacji na studia podyplomowe podpisany przez uczestnika, 
b. wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, 
c. podpisane oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, 
d. lista pracowników skierowanych na studia podyplomowe podpisana przez 

wójta/ burmistrza/ prezydenta, 
e. kserokopia podpisanej umowy o studia podyplomowe. 

 przekazanie dokumentów do Biura Obsługi Projektu, 
 weryfikacja dokumentów pod względem formalnym. 

Po weryfikacji i akceptacji listy kandydatów uczestnicy zobowiązują się do dostarczenia 
innych dokumentów wymaganych przez uczelnię. 
 

§ IV. Kwalifikacja uczestników na studia podyplomowe 
1. Przewiduje się przyjęcie na studia podyplomowe min. 28 osób. 
2. Listy osób zakwalifikowanych na studia z poszczególnych gmin zostaną zamieszczone 

na stronie www.zgrp.pl oraz wywieszone w siedzibie Biura Obsługi Projektu w 
terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia naboru kandydatów. 

3. Termin zakończenia rekrutacji na studia podyplomowe – 10 stycznia 2012r.  
 
 
 
 
 

Data i podpis uczestnika projektu 
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