
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 
„SZKOŁA LIDERÓW MIASTA CIESZYNA”  

 
 

§1 
 

Informacje o Programie 
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady 
uczestnictwa w Programie „Szkoła Liderów Miasta Cieszyna”, zwanego dalej 
„Programem” lub „ Szkołą”. 
 
2. Program skierowany jest do pełnoletnich  mieszkańców miasta Cieszyna, którzy 
są przedstawicielami trzech sektorów (PUBLICZNEGO, PRYWATNEGO I 
POZARZĄDOWEGO/ OBYWATELSKIEGO) i mają wyraźny wpływ na rozwój 
miasta w różnych obszarach: kultury, edukacji, sportu, gospodarki, 
przedsiębiorczości, administracji, prawa, dziedzictwa, zdrowia, innowacji, 
ekologii i środowiska, społeczeństwa obywatelskiego, równouprawnienia, 
turystyki i in.  
 
3. Realizatorem Programu jest Fundacja Szkoła Liderów z siedzibą w Warszawie 
(kod pocztowy: 00-490) przy ul. Wiejskiej 12A. 
 
4. Program obejmuje swym zakresem organizację wysokiej jakości szkolenia 
kompetencyjnego w zakresie przywództwa i wiedzy o mieście. Założenia 
programowe i terminarz projektu przedstawione zostały w informacji o 
Programie na stronie internetowej www.szkola-liderow.pl.  
 
5. Udział w Programie jest bezpłatny. 
 
6.  Osoby zakwalifikowane do Programu będą zobowiązane do uczestnictwa we 
wszystkich zaplanowanych działaniach z uwzględnieniem zapisów pkt. 2 §5. 
 

§2 
 

Warunki uczestnictwa w rekrutacji do Programu 
 
1. Do procesu rekrutacji do Programu zostaną dopuszczone osoby, które: 
 
a) są pełnoletnie w chwili rozpoczęcia programu,  
 
b) złożą wymagane dokumenty aplikacyjne poprzez wypełnienie formularza 
online i dołączenie wymaganych załączników w terminie do dnia 25.10.2022r. 
List rekomendacyjny może być od: organizacji, partii politycznej, jednostki 
samorządu lub osoby publicznej i pełniącej funkcję w partii, organizacji i instytucji 
publicznej, naukowej lub w mediach, lub od osoby lub grupy 
obywateli/obywatelek z danego środowiska np. mieszkańców gminy, 

http://www.szkola-liderow.pl/


 

poświadczający działalność kandydata/kandydatek, w tym w szczególności 
jego/jej pozycję lidera/liderki. 
 
2. Informacja o naborze uczestników do Programu zostanie udostępniona na 
stronie internetowej Fundacji Szkoła Liderów. 
 
3. Do każdej edycji Szkoły zostanie przyjętych 15 osób.  
 
 
 

§3 
 

Rekrutacja do Programu 
 
1. Organizację procesu rekrutacji i rekrutację przeprowadzą m.in.: Koordynator 
Programu i Komisja Rekrutacyjna składająca się z: (i) członków Zespołu Fundacji 
Szkoły Liderów, (ii) przedstawicieli partnerów projektu, (iii) trenerów 
zaangażowanych w realizację projektu. 
 
2. W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w 
Programie kobiet i mężczyzn. 
 
3. Rekrutacja do Programu prowadzona będzie między 25.10 a 7.11 2022 r. Etapy 
rekrutacji zostały opisane na stronie internetowej: https://www.szkola-
liderow.pl/rozpoczynamy-rekrutacje-do-programu-miejskiego-dla-cieszyna/ 
 
4. Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają 
kryteria wyboru: 
 
a) zajmuje pozycję wpływu w swoim środowisku (0-2 pkt), 
 
b) ma dokonania w obszarze swojej działalności społecznej/politycznej 
lub zawodowej (0-3 pkt), 
 
c) ma pomysł, wizję zmiany, którą chce przeprowadzić w mieście (0-3 pkt), 
 
d) angażuje innych do działania (0-3 pkt) 
 
e) jest wiarygodny/a, działa w sposób liderski – na podstawie historii sukcesu (0-
2 pkt), 
 
f) zgłoszenie jest kompletne (formularz + list) (0-2 pkt). 
 
5. W przypadku, gdy kilka osób spełnia te same kryteria wyboru decyduje głos 
Przewodniczącego Komisji.  
 



 

6. Dla kandydatów i kandydatek, którzy spełnili wymogi uczestnictwa w 
Programie, a nie zostali wybrani z powodu braku miejsc, zostanie stworzona lista 
rezerwowa.  
 
7. W sytuacji, gdy w wyniku rekrutacji nie zostanie wykorzystana wystarczająca 
liczba miejsc w Szkole, przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja, w 
terminach ustalonych przez Koordynatora Projektu, podanych do wiadomości na 
stronie internetowej Programu. 
 
8. Złożone przez kandydatów/kandydatki dokumenty aplikacyjne nie podlegają 
zwrotowi. 
 

§4 
 

Warunki uczestnictwa w Programie 
 
1. Uczestnikiem Programu zostaje osoba, która została zakwalifikowana do 
udziału w Programie przez Komisję Rekrutacyjną i podpisała umowę o szkolenie, 
której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Odmowa 
podpisania przez kandydata/kandydatkę umowy o szkolenie jest równoznaczna 
z rezygnacją kandydata/kandydatki z udziału w Programie. 
 
2. W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego do udziału w Programie 
dopuszcza się możliwość udziału osób z listy rezerwowej. 
 
 

§5 
Postanowienia końcowe 

 
1. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Szkole określa umowa o szkolenie, której 
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
 
2. Po zakończeniu Programu wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom udziału w 
Szkole Liderów Miast, zaś uczestnicy, którzy wzięli udział w min. 75% zajęć 
przeprowadzonych w Szkole – certyfikat o ukończeniu Szkoły. 
 
3. Dodatkowe informacje o Programie można uzyskać pod nr telefonu: 
magdalena.tchorznicka@szkola-liderow.pl (tel. 504 290 539). 
 
 
Załączniki: 
 
- załącznik nr 1 – wzór Formularza Zgłoszeniowego 
 
- załącznik nr 2 – wzór Umowy o szkolenie 

mailto:magdalena.tchorznicka@szkola-liderow.pl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rhbt3U2rek69W4VN39WxtT4LNSNe-OBIm2YvZsQqFHNUQjQ2N0c2VENCNDU1OUJYSjVVUDRHMkJTVy4u

