UCHWAŁA Nr 179/XXVII/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie przyj ęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry O światy
podwyższaj ą swoje kwalifikacje" wdra żanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita ł Ludzki (PO KL) — Priorytet IX Dzia łanie
9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o światy"
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt. 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorz ądzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pó źn.
zm. 1 )
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala si ę regulamin uczestnictwa w projekcie „Kadry o światy podwyższaj ą
swoje kwalifikacje" wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita ł
Ludzki (PO KL) — Priorytet IX Dzia łanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry
systemu o światy", stanowi ący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wsparcie w ramach projektu, o którym mowa w § 1 finansowane jest
ze środków Europejskiego Funduszu Spo łecznego, bud żetu państwa oraz
środków Powiatu Bydgoskiego.
§ 3. Regulamin obowi ązuje dla projektu realizowanego w 2009 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Prze odnicz cy
Rady Po tu B
oskiego
,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w Dz. U. z 200 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2002 r. Nr 214, poz.1806, Dz. U. z
2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

Uzasadnienie
W zwi ązku z przyj ęciem przez Rad ę Powiatu Bydgoskiego Uchwa ły nr 168/XXVI/09
z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie przyst ąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji
wspólnego projektu powiatów i gmin województwa kujawsko-pomorskiego w ramach
Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki niezb ędne jest przyj ęcie uchwały
przyjmuj ącej szczegó ł owy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu.
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Załącznik do Uchwały nr /
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia
2009 r.

/09

Regulamin szczegó ł owy przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach
projektu „Kadry o światy podwyższaj ą swoje kwalifikacje" wdra żanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita ł Ludzki (PO KL) — Priorytet IX Dzia łanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane
kadry systemu o światy"
Regulamin okre ś la zasady, warunki i tryb organizacji wsparcia w ramach projektu „Kadry o światy
podwyższaj ą swoje kwalifikacje", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki
(PO KL) — Priorytet IX Dzia ł anie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o światy",
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spo łecznego, bud żetu pań stwa oraz Powiatu
Bydgoskiego

I. Postanowienia ogólne
§1
Użyte w regulaminie okre ś lenie oznaczaj ą:
1. regulamin - niniejszy regulamin,
2. Beneficjanci ostateczni - BO - nauczyciele, w tym nauczyciele przedmiotów zawodowych,
instruktorzy praktycznej nauki zawodu, kadra administracyjna instytucji systemu o światy,
3. Podmiot realizujący — Powiat Bydgoski.
II. Zasady i warunki udzielania wsparcia
§2
1. Pomoc przewidziana w ramach Projektu ma na celu stworzenie Beneficjantom Ostatecznym
(BO) możliwoś ci zdobycia nowych lub rozszerzenia posiadanych kwalifikacji niezb ędnych
z punktu widzenia zapewnienia jak najwy ższej jakości procesu nauczania, jak równie ż
uzupełnienia lub rozszerzenia posiadanego wykszta łcenia formalnego.
2. Pomoc udzielana jest w formie sfinansowania kosztów uczestnictwa BO wraz z kosztami
zakwaterowania lub wy ż ywienia w wybranych przez siebie kursach kwalifikacyjnych oraz
szkoleniach z przewag ą form krótkich (powy żej 40 godzin zaj ęć) jak równie ż formach
krótszych.
3. Sposób realizacji okre ś la si ę jako udokumentowane faktur ą uczestnictwo w szkoleniu wraz
ze stosownym dokumentem potwierdzaj ącym ukończenie kursu.
4. BO mogą uczestniczy ć w opisanych w ust. 2 formach wsparcia zarówno pojedynczo, jak
i w grupach.
5. Warunkiem przyznania wsparcia jest z łożenie wniosku, którego wzór stanowi za łącznik
nr 1 do regulaminu. Wnioski składa si ę w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego
w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1/3. Terminy sk ładnia wniosków zostan ą ogłoszone
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na stronie internetowej www.powiat.hydgoski.pl , na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa
Powiatowego w Bydgoszczy oraz w Zespole Szkó ł Agro-Ekonomicznych w Karolewie,
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, Zespole Szkó ł
Zawodowych w Koronowie, Zespole Szkó ł Licealnych w Koronowie, Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie oraz Filia w Bydgoszczy, Domu Dziecka
w Trzemi ętowie.
Wyboru osób obj ętych wsparciem dokonuje komisja powo łana przez Zarz ąd Powiatu
Bydgoskiego.
Jeżeli środki finansowe s ą niewystarczaj ące dla wszystkich wniosków spe łniaj ących wymogi
formalne, Komisja przy rozpatrzeniu wniosków we źmie po uwagę czy planowane szkolenie jest
zgodne z wymogami programowymi oraz koncepcj ą rozwoju szkoły.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przys ługuje od niej tryb odwo ławczy.
Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokó ł zawieraj ący listę osób obj ętych wsparciem wraz
z kwotą dofinansowania oraz list ę rezerwow ą.
§3

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub zaprzestania spe łniania założeń określonych
w projekcie BO jest zobowi ązany do zwrotu ca łości kosztów szkolenia na konto wskazane
przez podmiot realizuj ący.
2. BO zobowi ązany jest poinformowa ć podmiot realizuj ący o zaistnieniu okoliczno ści opisanych
w ust I nie pó źniej ni ż pi ęć dni roboczych od ich zaistnienia.
III. Przekazywanie środków finansowych
§4
Obsługę zadań zwi ązanych z przyznaniem wsparcia prowadzi Powiat Bydgoski
§5
Z beneficjentem ostatecznym podpisywana jest „Umowa o udzielenie wsparcia w ramach
projektu" (wzór stanowi za łącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
IV. Postanowienia ko ńcowe
§6
Monitoring i nadzór nad prawid łowo ści ą przebiegu realizacji programu sprawuje Powiat
Tucholski.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu szczegó ł owego przyznawania
i przekazywania wsparcia w ramach w projektu „Kadry o światy
podwyż szaj ą swoje kwalifikacje" wdraż anego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) — Priorytet IX Dzia ł anie
9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o światy"

/piecz ęć i data wp ływu wniosku
do Kancelarii Ogólnej/

Wniosek
o przyznanie wsparcia w ramach projektu
„Kadry o światy podwyż szaj ą swoje kwalifikacje"
1. Dane osobowe nauczyciela/ pracownika administracji o światy *

PŁEĆ (zaznac ć odpowiednie kryj triem X)

męż czyzna

kobieta

nr ewidencyjny PESEL

Imię i nazwisko

data i miejsce urodzenia

nr NIP
Adres stałego zameldowania: ul.

nr lokalu

województwo

kod
powiat

miejscowo ść

poczta

pocztowy

nr domu

telefon komórkowy

telefon domowy

adres e-mail

2. Informacje o miejscu zatrudnienia
nazwa i adres szko ły lub zakł adu pracy :

/ pełna nawa/

/ dok ładny adres/
3. Dane dotycz ące wnioskodawcy
A. Cz ęść dotyczy nauczycieli:

.za.znacu ć odpowiednie kr-stażysta

, kien, X
kontraktowy

mianowany

dyplomowany
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nauczyciel kształcenia zawodowego

TAK

NIE

instruktor praktycznej nauki zawodu

TAK

NIE

Wymiar etatu :
Nauczane przedmioty-rodzaj prowadzonych zaj ęć (prosz ę wymieni ć):

B. Część dotyczy kadr administracji o światy
Wymiar etatu
4. Informacje o planowanym kursie doskonal ącym, kursie kwalifikacyjnym lub szkoleniu *
Nazwa kursu lub szkolenia
Nazwa szko ły/o środka szkoleniowego *

Przewidywany okres trwania : od

do

Forma: powyżej/poniż ej * 40 h zaj ęć . Przewidywany koszt ( w z ł):

(słownie)

Uzasadnienie podj ęcia ww. kursu/szkolenia:

/ mijscowo ść, data/

/ podpis wnioskodawcy/

Wypełnia pracodawca
Potwierdzam zatrudnienie Pana/Pani

(imię i nazwisko wnioskodawcy)
W

(misce zatrudnienia)

(podpis i pieczęć pracodawcy)
Projekt wspó ł finansowany przez Uni ę Europejsk ą
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego

2

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO Ś CI

e-PS
Europejski Fundusz Społeczny

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRA ŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przyst ąpieniem do Projektu „Kadry O światy podwyższaj ą swoje kwalifikacje" wdra żanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki — Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu
o światy" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuj ę do wiadomo ści, że:
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarz ądzaj ąca dla Programu Operacyjnego
Kapitał.
Ludzki
—
Ministerstwo
Rozwoju
Regionalnego
ul.
Wspólna
2/4,
00-926 Warszawa;
2. Moje dane osobowe b ędą przetwarzane wy łącznie xy celu udzielenia wsparcia i obs ługi Projektu;
3. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak równie ż w celu
realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczo ścią w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki;
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem mo żliwości
udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
5. Mam prawo dost ępu do tre ści swoich danych i ich poprawiania.
6. W pełni akceptuj ę zapisy Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry o światy podwyższaj ą swoje
kwalifikacje"

PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
ADNOTACJE URZĘDOWE:

*- niepotrzebne skre ślić
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Załącznik nr 2 do Regulaminu szczegó łowego przyznawania
i przekazywania wsparcia w ramach w projektu „Kadry o światy
podwyższaj ą swoje kwalifikacje" wdrażanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita ł Ludzki (PO KI) — Priorytet IX Dzia łanie
9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o światy"

Umowa o udzielenie wsparcia
w ramach projektu „Kadry o światy podwyższaj ą swoje kwalifikacje", wdra żanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki — Dzia łania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry
systemu o światy" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spo łecznego, bud żetu
pa ństwa oraz ś rodków jednostek samorz ądu terytorialnego

Zawarta w dniu
Powiatu w osobach:

pomiędzy Powiatem Bydgoskim reprezentowanym przez Zarz ąd

1) Kazimierza Krasowskiego — Starost ę Bydgoskiego
2) Wojciecha Porzycha — Wicestarost ę Bydgoskiego
a
zamieszkałym
(imię i nazwisko Beneficjenta Ostatecznego)

(dokładny adres)

data i miejsce urodzenia
PESEL
będącego pracownikiem
(pełna nazwa i adres placówki o światowej, w której zatrudniony jest BO)

Umowa dotyczy udzielenia wsparcia w ramach projektu „Kadry o światy podwy ższaj ą swoje
kwalifikacje", realizowanego w ramach Dzia łania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu
oświaty" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spo łecznego, bud żetu pań stwa oraz
środków Powiatu Bydgoskiego.
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§1
Powiat Bydgoski zobowi ązuje si ę do udzielenia wsparcia w kwocie
złotych (słownie:
)
w
celu
sfinansowania
lub
dofinansowania
kursu/szkolenia
organizowanego przez zgodnie
z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Kadry o światy podwyższaj ą swoje kwalifikacje"
podpisanym i przyj ętym przez Rad ę Powiatu Bydgoskiego oraz w ramach posiadanych środków.

§2
Kwota dofinansowania okre ś lona w §I umowy zostanie przelana na wskazane konto po przed łożeniu
faktury wraz ze stosowanym dokumentem potwierdzaj ącym uko ń czenie kursu — szkolenia.
§3
1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub zaprzestania spe łnienia założeń okre ślonych
w Projekcie Beneficjent Ostateczny pokrywa w ca łości koszty uczestnictwa w kursie/ szkoleniu
bez możliwości uzyskania dofinansowania.
2. Beneficjent Ostateczny zobowi ązany jest poinformowa ć Powiat Bydgoski o zaistnieniu
okoliczno ści, o których mowa w §3 ust.3 Regulaminu oraz ust.l umowy, nie pó źniej niż
w terminie 5 dni roboczych.
§4
Powiat Bydgoski zastrzega sobie prawo rozwi ązania niniejszej umowy w przypadkach okre ślonych
w § 3 ust. 2 Regulaminu szczegó łowego przyznawania i przekazywania wsparcia w zwi ązku
z udziałem w projekcie „Kadry o światy podwy ższaj ą swoje kwalifikacje" podniesienie kwalifikacji
kadr systemu o światy z terenu byłego województwa bydgoskiego w latach 2008 i 2009.
Rozwi ązanie umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym i nie wymaga zgody BO.

(podpis Beneficjenta Ostatecznego)

(podpisy przedstawicieli Powiatu)
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