
                                          

 
 
 
 

Regulamin Projektu 
„Nowe zadania organów gminy w zakresie budowy komunalnych systemów 

gospodarowania odpadami” -  seminarium współfinansowanego ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 
 
 

§ 1 
Informacje o Projekcie 

 
1. Projekt „Nowe zadania organów gminy w zakresie budowy komunalnych 

systemów gospodarowania odpadami” realizowany jest przez  Szkołę Administracji 
Samorządowej Sp. z o. o.,  z siedzibą w Warszawie ul. Uprawna 3  

2. Projektodawcą Projektu „Nowe zadania organów gminy w zakresie budowy 
komunalnych systemów gospodarowania odpadami”  jest Szkoła Administracji 
Samorządowej Sp. z o. o.  

3. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie krakowskiego oddziału Szkoły Administracji 
Samorządowej Sp. z o. o. – oś. Albertyńskie 1-2; 31-851 Kraków. 

4. Projekt obejmuje swym zasięgiem cały kraj. 
5. Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.   
 

 
 
 

§ 2 
Postanowienia Ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru Uczestników oraz zasady 

uczestnictwa w Projekcie pt. „Nowe zadania organów gminy w zakresie budowy 
komunalnych systemów gospodarowania odpadami” zwanego dalej „Projektem”. 

2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Projektu. 
3. Projekt zakłada udział 240 Uczestników o których mowa w § 4. 
4. Koszt udział Uczestników w Projekcie wynosi 85 zł. 
5.  Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. 

 
 

 
 

§ 3 
Cel Projektu: 

 

1. Celem głównym Projektu jest upowszechnienie wśród przedstawicieli samorządu 
gminnego, tak organów wykonawczych jak i rad, wiedzy o obowiązku, potrzebie i 
sposobach budowania rzetelnego systemu gospodarki odpadami. 

 
 



                                          

 
 

§ 4 
Warunki Uczestnictwa w Projekcie 

 
1. Projekt „Nowe zadania organów gminy w zakresie budowy komunalnych 

systemów gospodarowania odpadami” skierowany jest do  przedstawicieli organów 
wykonawczych jednostek samorządu gminnego (wójtów lub pracowników urzędów 
odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami) oraz rad gminnych (przewodniczących 
rad lub członków właściwych merytorycznie komisji rady). 

 
 

§ 5 
Zasady Rekrutacji 

 
1. Rekrutacja prowadzona będzie poprzez wysyłanie listem i faxem zaproszeń 

kierowanych do wójtów/burmistrzów/prezydentów oraz Przewodniczących Rad. 
2. Rekrutacja  ma charakter otwarty.  
3. W przypadku zbyt małej ilości chętnych po wysłaniu zaproszeń listem i faxem 

zostanie uruchomiony telemarketing przeprowadzony przez pracowników Szkoły 
Administracji Samorządowej. W przypadku zbyt dużej ilości chętnych zostanie 
sporządzona lista rezerwowa. 
 

4. Uczestnik przystępujący do Projektu zobowiązany jest do wysłania do biura 
projektu faksem lub mailem wypełnionej karty zgłoszenia. Zgłoszeń można również 
dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie projektu 
pod adresem www.odpady.sas.edu.pl. 

5. Za moment przystąpienia Uczestnika do Projektu przyjmuje się datę 
zakwalifikowania się do uczestnictwa w Projekcie.   

6. Na seminaria Uczestnika  kierują szefowie JST. 
7. W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista Uczestników.  
8. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Uczestnik zostanie poinformowany 

telefonicznie. 
 

 
§ 6 

 
Zakres Realizacji Projektu 

 
Realizacja projektu obejmuje przeprowadzenie 16 seminariów na terenie całego kraju w 
miastach wojewódzkich. 

 
§ 7 

Zakres wsparcia 
 

1. Projekt jest skierowany do pracowników gmin z całego kraju w związku z obowiązkiem 
organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  
 
2. Uczestnicy  Projektu otrzymają następujące świadczenia w ramach Projektu:  

 Wykład 



                                          

 wyżywienie  

 materiały dydaktyczne i piśmiennicze 
 
 

§ 8 
Prawa Uczestnika Projektu 

 
1. Każdy Uczestnik ma prawo do: 

 udziału w seminariach, na które się zakwalifikował, 
 zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, 
 otrzymania materiałów piśmienniczych i dydaktycznych;  

 
 
 

§ 9 
Obowiązki Uczestnika Projektu 

 
1. Uczestnik zobowiązuje się do: 

 
 przesłanie karty zgłoszenia 
 wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych 
 bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział 

Uczestnika w Projekcie, 
 przeprowadzenia podczas sesji w swojej gminie prezentacji w oparciu o otrzymane 

podczas seminarium materiały oraz przesłanie do biura projektu informacji o 
wykonaniu tego obowiązku w postaci np. programu sesji, lub protokołu. 
 

 
§ 10 

Zasady Rezygnacji z Udziału w Projekcie 
 
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie  w przypadku: 

 niemożności uczestnictwa w projekcie z przyczyn losowych. 
2. W przypadku niemożności uczestnictwa w projekcie z przyczyn losowych uczestnik   
zobowiązany jest zgłosić niniejsza sytuację w Biurze Projektu w terminie 3 dni od 
planowanego zaprzestania uczestnictwa. 

 
§ 11 

Postanowienia Końcowe 
 

1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, oraz na stronie 
internetowej www.odpady.sas.edu.pl 
 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
Kraków dn. 20 marca 2013 r.                    .......................................... 

      (podpis Projektodawcy) 


