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                                                                                                                                                               Załącznik do zarządzenia Nr …. 
                                                                                                                                                               Burmistrza Strumienia z dnia 
                                                                                                                                                                17 marca 2015 r. 
  

Nr projektu: POKL.05.02.01-00-109/13 
Projekt: „e-Urząd – dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, 
Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski” realizowany w ramach POKL, Poddziałania 5.2.1. 

„Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” 

 
Regulamin organizacji mini szkoleń dla mieszkańców Gminy Strumień w 

ramach projektu  
„e-Urząd – dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji 

Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice 
oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski” 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w mini 
szkoleniach dla mieszkańców  Gminy Strumień w ramach  projektu „e-Urząd – dodaj 
do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, 
Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski” 
realizowanym w ramach Priorytetu V „Dobre zarządzanie” Działania 5.2 
„Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałania 5.2.1 
„Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest przez Gminę Strumień (dalej: Lider 
Partnerstwa) w partnerstwie z Gminą Brenna, Gminą Hażlach, Gminą Pawłowice, 
Miastem Ustroń, Miastem Wodzisław Śląski, Gminą Zebrzydowice i F5 Konsulting  
Sp. z o.o. 

2. Celem mini szkoleń jest zapoznanie uczestników szkoleń: 
1) z zasadami posługiwania się portalem  e-PUAP w korespondencji   elektronicznej; 
2) z możliwością korzystania z  e-usług za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl; 
3) z obsługą portalu e-Urząd udostępniany przez Urząd Miejski w Strumieniu;  

3. Mini szkolenia realizowane są zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn, 
poprzez zagwarantowanie równego dostępu do informacji na temat programu oraz 
równe zasady uczestnictwa. 

 
 § 2 

Definicje pojęć 
Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: 
1. Projekt – projekt „e-Urząd – dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji 

Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i 
Wodzisław Śląski”, nr POKL.05.02.01-00-109/13 realizowany w ramach Priorytetu V 
„Dobre zarządzanie” Działania 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji 
samorządowej”, Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji 
samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

2. Urząd – Urząd Miejski w Strumieniu.  

http://www.epuap.gov.pl/
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3. Burmistrz – Burmistrz Strumienia 
4. Uczestnik szkolenia  – mieszkaniec  Gminy Strumień. 
5. Szkolenie – mini szkolenie o którym mowa we   wniosku o dofinansowanie 

 
§ 3 

Zasady organizacji szkoleń 
 

1.  Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu bezpłatnych  szkoleń dla 120 mieszkańców Gminy 
Strumień z zakresu korzystania z usług portalu www.epuap.gov.pl, profilu zaufanego ePUAP 
oraz portalu podatkowego Gminy Strumień. 
 
2. Szkolenia odbywać się będą w Urzędzie  Miejskim w Strumieniu w  czteroosobowych  
   grupach. 
 
3. Szkolenie odbywać się będzie w  ramach dwóch spotkań: 
    1)  zakładanie profilu zaufanego – 1 godz. 
    2)  korzystanie z usług portalu www.epuap.gov.pl i portalu podatkowego  2 godz. 
 
4.  Program szkolenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 
 
5. Szkolenia będą odbywać się w terminach i godzinach uzgadnianych z uczestnikami 
    szkolenia w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do  31 lipca 2015r. 
 
6. Ogłoszenie o szkoleniu zamieszcza  się: 
     1) na stronie internetowej Gminy Strumień; 
     2) na stronach BIP w zakładce „Tablica ogłoszeń”; 
     3) w dwutygodniku „Nowa Formacja”. 
 

§ 4 
Warunki uczestnictwa 

 
1. Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która w dniu zatwierdzenia niniejszego 
    regulaminu spełnia następujące kryteria: 

1) jest  mieszkańcem Gminy Strumień 
2) jest osobą pełnoletnią; 

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa w  
    projekcie. 
3. O terminie  szkolenia uczestnicy szkolenia  zostaną poinformowani telefonicznie. 
5. Zapisy na szkolenie uznaje się za zakończone w momencie zgłoszenia się  120 uczestników; 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.epuap.gov.pl/
http://www.epuap.gov.pl/
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§ 5 

Obowiązki stron 
 

1. Do obowiązków Urzędu należy: 
1) przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń; 
2) zapewnienie materiałów szkoleniowych; 
3) zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia do przeprowadzania szkoleń; 
4) wyposażenie stanowisk w sprzęt komputerowy; 
5) zapewnienia kadry o odpowiedniej wiedzy i kalifikacjach; 

 
2.  Do obowiązków Uczestnika szkolenia należy: 

1) punktualne i aktywne uczestniczenie w bezpłatnym szkoleniu; 
2) potwierdzenie uczestnictwa na liście obecności; 
3) niezwłoczne powiadomienie Urzędu o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu. 
4) zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu; 

 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin  obowiązuje od dnia wprowadzenia do dnia 31 lipca 2015 r.; 
2. Burmistrz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie; 
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Burmistrza. 
4. Burmistrz nie ponosi odpowiedzialności za zmiany niniejszego regulaminu spowodowane  
    zmianami w dokumentach programowych i wytycznych do Programu Operacyjnego  
    Kapitał Ludzki oraz przepisami prawa dotyczącymi realizacji Projektu; 
5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.strumien.bip.net.pl 
 
 
 

     
 
 

http://www.strumien.bip.net.pl/

