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WARUNKI UCZESTNICTWA W AKADEMII ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI  
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (AZPAP) 

 

 

PIERWSZA EDYCJA LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2020 roku 

  

Rekrutacja  

1. Nabór na szkolenie został przeprowadzony przez KSAP poprzez ISRS (Internetowy System Rejestracji 

na Szkolenia KSAP) za pośrednictwem komórki szkoleniowo-kadrowej urzędu.  

2. Zgłoszenia do udziału w AZPAP przyjmowane były do wyczerpania limitu miejsc.  

3. Ze względu na wcześniejsze wyczerpanie miejsc, KSAP przygotował listę rankingową. W przypadku 

zwolnienia się miejsca, zostanie przyjęta pierwsza osoba z listy. Nieprzyjętym uczestnikom zostanie 

zaproponowane pierwszeństwo udziału w kolejnej edycji AZPAP. 

4. Ostateczna informacja o zakwalifikowaniu się na AZPAP zostanie wysłana na adresy mailowe podane 

w formularzu.  

5. Rezygnacje należy zgłaszać nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed datą rozpoczęcia zajęć 

(później zgłaszający zostanie obciążony opłatą za szkolenie w pełnej wysokości w przypadku braku 

zgłoszenia innego pracownika). 

 

Wykładowcy/trenerzy  

1. Wykładowcy AZPAP są ekspertami, z gruntowną wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz wieloletnim 

doświadczeniem z zakresu zarządzania projektami, w tym w administracji publicznej.  

2. Nad całością zajęć czuwa koordynator Akademii.  

3. Dodatkowo w AZPAP wezmą udział przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

4. Informacje odnoście koordynatora i trenerów AZPAP dostępne są na stronie: 

https://ksap.gov.pl/ksap/aktualnosci/akademia-zarzadzania-projektami-w-administracji-publicznej  

 

Termin i forma realizacji AZPAP 

1. Pierwsza edycja AZPAP zostanie przeprowadzona w terminie od 10 listopada 2020 roku do 3 grudnia 
2020 roku.  

2. Akademia obejmuje 32 godziny dydaktyczne z czego 20% zajęć zostanie realizowana metodą 
wykładów teoretycznych a aż 80% metodą praktycznych ćwiczeń i warsztatów.  

3. Szkolenia w ramach AZPAP będą prowadzone w formie online.  

4. Uczestnicy Akademii otrzymają przed szkoleniem: link do udziału w szkoleniach AZPAP (jest to 

jednocześnie link do testowania platformy Livewebinar) i zostaną poproszeni o zalogowanie się na 

platformie szkoleniowej na 15 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć - wpisując swój adres e-mail, a 

następnie imię nazwisko.  

5. Program Akademii dostępny jest do pobrania w wersji elektronicznej na stronie:  

http://ksap.gov.pl/ksap/aktualnosci/akademia-zarzadzania-projektami-w-administracji-publicznej 

6. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przesłany uczestnikom przed rozpoczęciem Akademii. 

https://ksap.gov.pl/ksap/aktualnosci/akademia-zarzadzania-projektami-w-administracji-publicznej
http://ksap.gov.pl/ksap/aktualnosci/akademia-zarzadzania-projektami-w-administracji-publicznej
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7. Dla uzasadnionych przypadków, po ustaleniu listy szkolonych KSAP dopuszcza ewentualną możliwość 

zmiany tygodnia szkolenia (terminu), jak również w przypadkach losowych KSAP zastrzega sobie 

prawo do dokonywania zmian w harmonogramie, o których uczestnicy oraz osoby kontaktowe w biurach 

ds. kadr i szkoleń będą informowane z odpowiednim wyprzedzeniem.  

 

Wymagania techniczne udziału w szkoleniach online AZPAP 

1. Komputer stacjonarny lub laptop wyposażony w: mikrofon, głośniki i opcjonalnie kamerkę internetową 

– w celu przetestowania kamery i mikrofonu należy po wejściu na link szkolenia online kliknąć w 

Ustawienia Audio i Wideo w panelu Audio i Wideo, tam znajduje się opcja sprawdzenia kamery oraz 

mikrofonu. 

2. Monitor o zalecanej rozdzielności FullHD, jednak możliwe jest używanie monitorów o mniejszej 

rozdzielczości. 

3. Zainstalowana przeglądarka internetowa z obsługą HTML 5 oraz WebRTC – zalecane przeglądarki 

internetowe: 

1) Google Chrome w wersji 29 lub wyższe 

2) FireFox w wersji 45 lub wyższej 

3) Opera w wersji 38 lub wyższej 

4. szerokopasmowy dostęp do sieci Internet, w przypadku połączenia przez WiFi zalecane jest używanie 

sieci WiFi działających w paśmie 5GHz w celu wyeliminowania mikro przerw jakie mogą wystąpić 

podczas szkolenia przy zwykłym WiFi. 

5. Przed pierwszymi zajęciami, w celu sprawdzenia działania sprzętu komputerowego uczestnicy 

otrzymają link do testowania platformy. 

 

Zaliczenie  

Warunkiem zaliczenia udziału w Akademii i uzyskania zaświadczenia jest udział przynajmniej w 80% 

zajęć.  

 

Koszt udziału  

1. Całkowity koszt udziału jednej osoby w AZPAP wynosi 2 500 zł brutto (netto). Koszt ten obejmuje 

udział w Akademii i materiały szkoleniowe.  

2. Płatność za udział w AZPAP może nastąpić po zakończeniu szkoleń, na podstawie przesłanej faktury 

za usługę szkoleniową z 14-dniowym terminem płatności.  

 

Informacji o Akademii udziela:  

Ze strony KSAP: Agnieszka Dragan-Pawlusiak, tel. 22 60 80 143, 724 334 445, email: agnieszka.dragan-

pawlusiak@ksap.gov.pl  

 

 

 


