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REGULAMIN PROJEKTU ŚLĄSKIE CENTRUM LIDERÓW 

 
§ 1 Postanowienia Ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa organizację projektu pod nazwą „Śląskie Centrum 
Liderów” (dalej: ŚCL). 
2. Organizatorem ŚCL jest Stowarzyszenie Pokolenie z siedzibą w Katowicach (40 – 
059), ul. Drzymały 9/4, NIP 6342235100, KRS 0000074914, REGON 273648583. 
3. Partnerami ŚCL są fundacja „State of Poland” z siedzibą w Warszawie (00 – 955), Aleje 
Jerozolimskie 7, NIP: 7010917548, KRS: 0000779650, REGON: 383016091 oraz Muzeum 
Śląskie z siedzibą w Katowicach (40 – 205), ul. Dobrowolskiego 1, NIP: 634 23 11 686, 
REGON: 001094121. 
4. ŚCL polega na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu: 
a) Rola lidera w dzisiejszym świecie 
b) Państwo, samorząd, biznes, 3 sektor, media, etyka 
c) Wystąpienia publiczne 
d) Zarządzanie sobą i odpornością psychiczną  
e) Negocjacje 
f) Motywowanie i angażowanie 
g) Marketing polityczny  
h) Kampanie społeczne 
i) Media i technologie cyfrowe w pracy lidera 
j) Budowanie relacji 
k) Zarządzanie projektami i budowanie trwałości ich efektów 
l) Skuteczność liderska 
m) Wizerunek 
n) Budowanie modeli biznesowych 
Uczestnicy, którzy ukończą ŚCL szkolenia otrzymają certyfikaty, potwierdzające udział 
w ŚCL. 
5. ŚCL, będzie odbywać się w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach, w okresie                   
od marca 2022 r., do grudnia 2022 r. 
6. Proces rekrutacji, będzie prowadziła komisja składająca się z trzech osób,                                                  
w tym Przewodniczącego i Sekretarza. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy Komisji. W przypadku równego podziału 
głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
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§ 2 Rekrutacja 
 
1. Rekrutacja do ŚCL, odbędzie się w dniach od 10 stycznia 2022 r., do 26 lutego 2022 r.  
i będzie przebiegać dwuetapowo. 
2. W projekcie ŚCL mogą brać osoby, które na dzień rozpoczęcia szkolenia: 
a) mają ukończone 18 lat, lecz nie więcej niż 25 lat; 
b) wykazujące się zdolnościami organizacyjnymi i liderskimi oraz zaangażowaniem 
społecznym lub biznesowym, potwierdzonymi w formie pisemnej (list polecający) 
przez stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje 
pozarządowe, partie polityczne i inne podmioty, w których lub na rzecz których działa 
osoba aplikująca do ŚCL;  
3. Pierwszy etap rekrutacji, polega na aplikowaniu do ŚCL poprzez wypełnienie w 
całości kwestionariusza, znajdującego się na stronie internetowej 
www.slaskiecentrumliderow.pl oraz dodaniu wymaganych załączników, przede 
wszystkim listu polecającego w formie skanu dołączonego do kwestionariusza. 
4. Pierwszy etap rekrutacji odbędzie się w dniach od 10 stycznia 2022 r., do 24 lutego 
2022 r. lub do wpłynięcia 50 zgłoszeń. Pierwszy etap rekrutacji, będzie polegał                         
na ocenie nadesłanych zgłoszeń przez Komisję. 
5. Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję, która przyznaje od 0 do 100 punktów, 
według następujących kryteriów: 
a) zaangażowanie społeczne i/lub biznesowe i/lub polityczne: 30%;  
b) poziom motywacji: 60%; 
c) list polecający: 10%  
6. Komisja sporządzi protokół z pierwszego etapu rekrutacji. Od wyników Komisji nie 
przysługuje jakikolwiek środek odwoławczy. 
7. Do drugiego etapu rekrutacji, zakwalifikuje się maksymalnie 30 osób, które uzyskają 
najlepszy wynik podczas pierwszego etapu rekrutacji. 
8. Jeżeli będzie więcej niż jedna osoba, która zostanie sklasyfikowana na ostatnim 
miejscu uprawniającym do przejścia do drugiego etapu rekrutacji, wszystkie osoby, 
które zajęły ostatnie miejsce uprawniające od przejścia do drugiego etapu rekrutacji, 
zostaną do niego dopuszczone.  
9. Kolejne 20 osób, zostanie umieszczone na liście rezerwowej, za ich pisemną zgodą.                
W przypadku, gdy osoby, które uzyskały prawo wzięcia udziału w drugim etapie 
rekrutacji zrezygnują z udziału w rekrutacji lub nie stawią się na drugi etap rekrutacji, 
organizator będzie zapraszał osoby z listy rezerwowej, zgodnie z osiągniętymi przez nie 
wynikami pierwszego etapu rekrutacji, stosują odpowiednio ust 8 § 2 Regulaminu. 
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10. Drugi etap rekrutacji, będzie polegał na przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, 
z osobami aplikującymi do ŚCL, mających na celu rozwiniecie informacji podanych w 
kwestionariuszu. Drugi etap rekrutacji odbędzie się w dniach od 22 do 26 lutego 2022 
r. on-line. 
11. O terminie rozmów kwalifikacyjnych, każda z osób aplikujących do ŚCL, zostanie 
powiadomiona telefonicznie oraz przez e-mail przez organizatora. 
12. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, Komisja wybierze maksymalnie 25 
osób, które będą miały prawo wziąć udział w ŚCL. Od decyzji Komisji nie przysługuje 
jakikolwiek środek odwoławczy. Z Drugiego etapu rekrutacji Komisja sporządzi 
protokół. 
13. Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w ŚCL i chcą wziąć w nim udział, 
podpiszą umowę z organizatorem, której wzór znajduje się na stronie internetowej 
www.slaskiecentrumliderow.pl 
 

§ 3 Przebieg ŚCL 
 
1. Zajęcia w ramach ŚCL są obowiązkowe i odbywają się w formie stacjonarnej lub 
zdalnej. 
2. Zajęcia będą się odbywać w dwa weekendy w miesiącu (z przerwą od 27.06.2022 r. 
do 02.09.2022 r.) w piątek od godziny 17:00 do godziny 20:00, w sobotę i niedzielę od 
godziny 9:00 do 17:00, w siedzibie Muzeum Śląskiego, które trwają łącznie 298 godzin 
3. Organizator zapewnia, ciepłe napoje (kawa, herbata), obiad, środki dezynfekujące 
(maseczka, płyny dezynfekujące, rękawiczki), materiały szkoleniowe oraz przybory 
4. Uczestnictwo w ŚCL jest bezpłatne, chyba że uczestnik bez uzasadnionej przyczyn 
nie weźmie udziału w co najmniej 64 godzinach zajęć i nie wykonana w dowolnej 
formie projektu dotyczącego rozwiązania ważnego problemu w środowisku 
uczestnika lub projektu dotyczącego wspierania wartości, które są bliskie dla 
uczestnika. W takim wypadku uczestnik zapłaci na rzecz organizatora karę umowną w 
wysokości 500 zł netto.  
5. Organizator ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną, 
na zasadach ogólnych, kary umowne pozostają w mocy pomimo odstąpienia od 
umowy z uczestnikiem lub zakończenia ŚCL. 
6. Organizator na uzasadniony pisemny wniosek uczestnika postępowania może 
odstąpić od dochodzenia kary umownej. 
7. Program ŚCL znajduje się na stronie internetowej www.slaskiecentrumliderow.pl 
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8. Organizator może zmienić program i termin zajęć ŚCL liderów, jak również formę 
zajęć. Organizator informuje uczestników postępowania niezwłocznie o zmianach, jak 
również zamieszcza je na stronie internetowej www.slaskiecentrumliderow.pl. 
9. Uczestnik ŚCL, ma obowiązek bieżącego monitorowania strony internetowej 
www.slaskiecentrumliderow.pl. 
10. Frekwencja w zajęciach, będzie sprawdzana m.in. poprzez listę obecności. 
11. Po zakończeniu programu w ŚCL, organizator wystawi każdemu z uczestników, 
który ukończył ŚCL zaświadczenie.  
12. Organizator zastrzega sobie prawo nagrodzenia, wyróżniających się uczestników 
ŚCL.  
 

§ 4 Obowiązki Uczestników 
 
1. Osoby aplikujące do ŚCL, jak również uczestnicy ŚCL, są zobowiązani do 
przestrzegania aktualnych zasad sanitarnych i bezpieczeństwa w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, m.in. znajdujących się na portalu: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasadyi-ograniczenia. 

 
§ 5 Ochrona Danych Osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Pokolenie z siedzibą w 
Katowicach (40 – 059), ul. Drzymały 9/4, NIP 6342235100, KRS 0000074914, REGON 
273648583 
2. Dane osobowe osoby aplikującej lub uczestnika ŚCL są chronione zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w sposób uniemożliwiający dostęp do 
nich osób nieuprawnionych, przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub inne 
nieuprawnione działania.  
3. Dane osobowe osoby aplikującej lub uczestnika ŚCL przetwarzane będą w celu 
realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1pkt b) 
RODO (w celu wykonania umowy),  
4. Dane osobowe osoby aplikującej lub uczestnika ŚCL nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;  
5. odbiorcą danych osobowych osoby aplikującej lub uczestnika ŚCL będą podmioty 
zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów 
powierzenia 
6. Dane osobowe osoby aplikującej lub uczestnika ŚCL będą przechowywane przez 
okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający 
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z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych 
uprawnień w tym zakresie 
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby aplikującej lub uczestnika 
ŚCL przez Administratora, przysługują osobie aplikującej lub uczestnikowi ŚCL 
określone uprawnienia:  
a) ma prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące osoby aplikującej lub 
uczestnika ŚCL przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych 
danych. Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może 
naliczyć opłatę 
b) jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób 
niepoprawne) osoba aplikująca lub uczestnika ŚCL ma prawo zażądać ich 
sprostowania 
c) w pewnych sytuacjach osoby aplikujące lub uczestnicy ŚCL mają prawo zwrócić się 
do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, a to: 
-  kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których 
Administrator informował lub kiedy osoby aplikujące lub uczestnik ŚCL cofnie zgodę 
na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na 
innej podstawie prawnej) 
- jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem 
- jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora  
8. W przypadku, gdy dane osobowe osoby aplikującej lub uczestnika ŚCL przetwarzane 
są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu 
wykonania umowy zawartej z Administratorem, osoba aplikująca lub uczestnika ŚCL 
ma prawo przenieść swoje dane do innego administratora 
9. Administrator przetwarza dane osobowe osoby aplikującej lub uczestnika ŚCL min. 
w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. 
Podstawą takiego przetwarzania jest zgoda osoby aplikującej lub uczestnika ŚCL, która 
ma prawo sprzeciwu w formie pisemnej, co skutkuje zaprzestaniem przez 
administratora przetwarzania danych osobowych w opisanym wyżej celu. 
10. Aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością 
Administrator poprosił osoby aplikującej lub uczestnika ŚCL o zgodę. Zgoda ta może 
być w dowolnym momencie cofnięta w formie pisemnej wysłanej do Administratora, 
co będzie skutkować tym, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem 
zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody 
Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była 
wyrażona;  
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11. Osoba aplikująca lub uczestnika ŚCL ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO;  
12. Podanie przez osoby aplikującej lub uczestnika ŚCL danych osobowych jest 
warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest osoby aplikującej lub uczestnika 
ŚCL zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.  
 

§ 6 postanowienia końcowe 
 
1. Uczestnictwo w rekrutacji oraz w ŚCL oznacza akceptację całości regulaminu. 
2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w ŚCL, jedynie ze względu na szczególne 
okoliczności, których nie mógł przewidzieć w momencie zawierania umowy. Jeżeli 
organizator uzna, że okoliczności podane przez uczestnika nie spełniają powyższych 
kryteriów, może rozwiązać umowę zgodnie z ust 3 § 6 Regulaminu. 
3. W przypadku istotnego naruszenia regulaminu, organizator ma prawo rozwiązać 
umowę z uczestnikiem ŚCL, w trybie natychmiastowym, w formie pisemnej, podając 
przyczyny rozwiązania. Ust 4 - 6 § 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.  
4. Sądem właściwym w sprawach spornych w przypadku, gdy powodem będzie 
organizator będzie sąd właściwy miejscowo dla organizatora. 
5. Sądem właściwym w sprawach spornych, w przypadku, gdy powodem będzie osoba 
aplikującej lub uczestnika ŚCL, będzie Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach lub Sąd 
Okręgowy w Gliwicach, w zależności od wartości przedmiotu sporu. 
6. W sprawach nieunormowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie 
obowiązujące. 
7. Organizator i partnerzy ŚCL mają prawo bezpłatnego wykorzystywania wizerunku 
osób aplikujących jak i uczestników ŚCL w materiałach promocyjnych ŚCL, jak również 
w działalności statutowej organizatora i partnerów.  
8. Prawa autorskie utworów lub dzieł wytworzonych przez uczestników ŚCL, 
przechodzą na organizatora. 
9. Organizator może, zmienić postanowienia Regulaminu, o czym informuje na stronie 
internetowej www.slaskiecentrumliderow.pl 
10. Osoba aplikująca do ŚCL oraz uczestnik ŚCL, są zobowiązani powiadomić w formie 
pisemnej organizatora o zmianie danych kontaktowych, w terminie 3 dni roboczych od 
ich zmiany, pod rygorem uznania korespondencji od organizatora za doręczoną. 
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcie rekrutacji. 
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