Urzędas, czyli prawie cała prawda o urzędowaniu. Zawsze aktualny Generator
Wniosków.
15/12/2004
TRWA ODLICZANIE...
Już 27 grudnia wielkie otwarcie bloga urzędasa ;)
KOMENTARZE:
GOŚĆ: , 80.51.154.21*
23/12/2004 12:29
Hehe a masz już urzędową teczkę? I kubek na poranną urzędową kawę:) I zestaw
urzędowych ołówków i długopisów I nie zapomnij o urzędowej przerwie na II śniadanie
:)
BLADOSSO

26/12/2004 11:37
Hm. Teczka powiadasz? Kubek? Ołówki i długopisy? O cholerka - a ja sądziłem, że jestem
przygotowany na wszystko ;)
26/12/2004
JEŚLI URZĄD TO PAPIERY...
Kogo nie ma w papierach ten nie istnieje. Najlepiej, jeśli istnieje kilka razy. Na każdego
znajdzie się papier. Każdy ma PESEL, każdy ma inny tego typu numerek. Dostaje go na dzień
dobry, na powitanie na tym łez padole. Następnie kilka numerków innych, np. seria DO, nr
legitymacji, nr indeksu, nr konta. Potem, jeśli ma szczęście dostaje NIP. Coraz więcej
numerków, coraz więcej PINów do zapamiętania, no i loginy/hasła. Urzędas jeszcze pracy nie
rozpoczął a tu proszę - kwitów cała masa:












umowa o pracę,
skierowanie na badania lekarskie,
oświadczenie o zaznajomieniu się z regulaminem pracy,
kwestionariusz osobowy do wypełnienia,
oświadczenie o niebytności w rejestrze bezrobotnych,
wyciąg z dowodu osobistego do wypełnienia,
oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
oświadczenie o znajomości treści przepisu art. 15 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku,
oświadczenie o przynależności do danego oddziału NFZ,
oświadczenie o nieposiadaniu uprawnień do emerytury/renty/stopnia
niepełnosprawności/pracy dodatkowej,
oświadczenie o zapoznaniu się z treścią przepisów kodeksu pracy dotyczących równego
traktowania w zatrudnieniu.

Dużo tego, czy mało? Nie wiem. Istotna jeszcze informacja - moje stanowisko, pomimo tego, że
urzędowe obciążone jest czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i może posiadać uciążliwe
warunki. Serio, serio. Otóż będą mnie dotykać zagrożenia wynikające ze stałego, dużego
dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi a także praca przy komputerze. Oj będzie się
działo ;)
KOMENTARZE:
GOŚĆ: INUL, DUL159.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL

26/12/2004 11:57
buzaki bladossssie bede trzymac kciuki zebys sie nii zagubil w tych papierkach :)
GOŚĆ: KOCHANKA, IU150.INTERNETDSL.TPNET.PL
26/12/2004 21:19
No co tu dużo mówić biurokracja musi być ... Kochanie będę musiała ci zacząć wystawiać
stos papierków zanim zdecyduję się na kosmatą noc z Tobą ... będę dbała o Twą
urzędowość ;))))))))) Kocham Cię :*
GOŚĆ: LENIN, 80.51.154.21*
27/12/2004 08:45
Cóż moge powiedziec... Samo życie samo życie czasem nawet coś na Plebanii sie wydaży
bo w naszym Klanie Zlotopolskich to tylko Na dobre i Na zle:) Jako ze czas przestac
gadac od rzeczy to zycze milego dnia z elblaskiego lez padola w ten poswiateczny
poranek:)
GOŚĆ: NORWEDZ, 217.173.176.13*
27/12/2004 08:57
Tak, tak... wszyscy jesteśmy numerami...
GOŚĆ: NIE KOCHANA KOCHANKA!, XDSL-83.ELBLAG.DIALOG.NET.PL
27/12/2004 10:40
Osz ty Tomaszku! ;D Masz to co chciałeś!!! Więc trzymaj się! Widzę że twoja Kochanka
życie poświęci ...by ci dobrze się urzędowało!!! Wygląda na to że już się obudziła ;P
hehehe
GOŚĆ: BRATKA, AIE171.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
27/12/2004 12:14
: przesyłaj choć puste koperty... :D
GOŚĆ: KOCHANA_NIEKOCHANKA_, AJA249.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
27/12/2004 22:23
...od tych kochanek aż się roi!Weż Tomaszku z tym coś zrób! ;D eeehhh! Bo nie wiem ile
tak wytrzymam? ;P
GOŚĆ: CHARLOTTE, DIAL-3524.WROCLAW.DIALOG.NET.PL
28/12/2004 00:00
Hieh.. jak to bylo... lovelas?? ;-) No teraz widze czarno na bialym. Pozdrowka i buziaki :*)
GOŚĆ: , XDSL-136.ELBLAG.DIALOG.NET.PL
28/12/2004 11:07
Nie daj się. Trzymam kciuki... Dragon
GOŚĆ: KOCHANA KOCHANKA! ;D, XDSL-83.ELBLAG.DIALOG.NET.PL
28/12/2004 12:08
...no proszę! Walka o względy! ;D A nasz kochany urzędas przegląda się wszystkiemu i
śiedzi ciii...hehehe!Czekawe czemu??? Może kiedyś to sprostuje??? A może poprostu sę
domyśla...
GOŚĆ: WREDNA, DUD50.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
28/12/2004 13:46
Znaczy czasu masz jak marasu skoro sie za bloga zabrałeś. Poprzyglądam sie.
GOŚĆ: INUL, HOST-D9ADA07E.ELSAT.NET.PL
28/12/2004 16:50

no i gdzie te relacje? juz padl po tym urzedowaniu?
GOŚĆ: BEZ NUMERKU!BEZ PAPIERKU, AIJ136.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
28/12/2004 17:21
...wiemy że jesteś padnięty,ale wszyscy trzymają kciuki i czekają aż się odezwiesz i zdasz
relacje! ;D Zastanawiam się do jakich kochanek dołączyć,tych kochanych ,czy nie... Ale to
chiba nieistotne! ;P Poprostu czekamy,bo w końcu po co założyłeś bloga?
BLADOSSO

28/12/2004 20:21
O kurczaki! Więcej komentarzy niż wpisów hehehe Dobra ludzie, przmognę się i
napiszę...
BLADOSSO

28/12/2004 20:48
Dobra, lecim od najnowszych ;) Nina? Sądzisz, że będą jakieś nagrody za ilość
komentarzy? Kto wie, kto wie - może wizytówka z odręcznym autografem hehe Inul - jak
widzisz, daję radę :D Wredna - czasu jak marasu hehe Dobre, dobre - tylko teraz weź mi
to stranslatuj na polskiego języka :D Dragon - nie daję się. No chwilowo po prostu się
wdrażam, że się tak brzydko wyrażę ;) Charlotte - wrażenia może nie na gorąco ale już
są... Norwedz! Mamy Cię!!! Lenin, Ty żulu hehehe Kochane moje Kochanie ;)* Już
zauważyłem, że w dwóch kopiach komentarze mi podsyłasz :D Za potwierdzeniem
odbioru ma się rozumieć? Jestem po stokroć za podtrzymywaniem mej urzędowości
podczas kosmatych nocek :D I niekoniecznie nocek :D
GOŚĆ: NINIOŁEK, XDSL-83.ELBLAG.DIALOG.NET.PL
29/12/2004 10:14
Ja nie sądzę, tylko wiem! ;P Eeeh!Ale nie o autograf mi chodzi...
OFFICIAL

20/01/2005 07:50
Nie autograf??? Biedny mały urzędasek zagubiony
28/12/2004
JEŚLI PLANOWAŁBY NIESPODZIANKĘ JUŻ DAWNO BYŚMY O TYM WIEDZIAŁY, CZYLI...
...w tym roku nie będzie wolnego Sylwestra. Najprawdopodobniej zakończymy pracę o 12 bądź
13 czy się to Wam podoba czy nie :P Ale do rzeczy.
Dzień pierwszy w pracy. Trochę to przypomina tematykę wypracowania pn. Moja droga do
szkoły, namiętnie zadawanego przez swieżo upieczone polonistki ale kurczaczki zostawmy dziś
w spokoju.
Na dzień dobry miałem przyjemność rozmowy z panią dyrektor, która to zaczęła mnie
molestować w sprawie jak najszybszego zamieszkania w stolicy naszego województwa. - Panie
Tomaszu! Pan jeszcze się nie przeprowadził??? No nie. Dojeżdżam, co widać na załączonym
obrazku. Kawa była rozpuszczalna ale pokazałem się z twardej strony i wypiłem. Taki byłem.
Następnie otrzymałem około pół metra bieżącego (jest coś takiego?) dokumentów jako lektury
tudzież kryminału na czas pracy. Dokumenty spoczęły na _moim_ biurku, obok _mojego_
komputera. Tak. Mam swoje stanowisko. Sponsorowane przez... Hm. No właśnie. Teraz
zaczyna mnie dopadać sumienie i odpowiedzialność za kwity, które na mnie mają. Czy to
informacja niejawna, tajna czy poufna? I czy przypadkiem jutro o poranku nie wpadnie super
tajny agent i nie zakrzyknie złowieszczym głosem a'la Szymon Majewski: MAMY CIĘ! No
dobra. Powiem. Moje stanowisko jest sponsorowane przez MF. I nie posiadam na nim
internetu. Nawet skrzynki służbowo-mailowej nie mam. Ale wcale nie czuję się przez to gorszy!
Ciągnął się dzień numero uno. Straaasznie. Nosiło mnie a nie miałem praktycznie nic innego
do roboty jak uważne zapoznawanie się z dokumentami, procedurami, regulaminami, itp.
Wybiła 16.00 i zmyłem się na PKP. Bo w poniedziałki fabryka zaczyna o 8.00.

Nie napisałem z kim jestem w pokoju ;) Z Kaśkami. I już można mnie namierzyć bez zbędnych
starań hehe Kto zechce, ten namierzy. Zresztą - można zawsze do mnie zadzwonić. Mam
jednodniowe opóźnienie w publikacji no ale wybaczcie! Tu się pracuje!!!
KOMENTARZE:
GOŚĆ: TO JA! ;)), XDSL-83.ELBLAG.DIALOG.NET.PL
29/12/2004 12:12
Czyli faynie masz bladossku! ;D ...bo my tu muśimy zap....ć,by nikt nie wyskoczył z
tekstem "Mamy Cię!" No i dzięki za namiary! ;P hihi
GOŚĆ: NINIOŁEK, XDSL-83.ELBLAG.DIALOG.NET.PL
29/12/2004 13:31
Wszystkiego naj naj z okazji urodzin IMIENIA TWOJEGO!!!!! ;D Usciski,całuski buźiaki!
Trzymaj się cieplutko urzędasku Tomasku!
BLADOSSO

03/01/2005 20:40
Hm. Nie wiem kim jest 'to ja' ale spoko ;) Nina ;) 22.09 ale spoko, dzięki dzięki :D
03/01/2005
JEŚLI DZIŚ JEST GRUDZIEŃ TO MAMY KONTROLĘ...
...a mówiąc dokładniej to trzy. UKS? RIO? NIK? Mówią wam coś te skróty? Nieee? Polecam
www.google.pl ;) We wczorajszej czy przedwczorajszej Gazecie Olsztyńskiej był sympatyczny
artykuł o ABW ale niestety zniknął z zasobów netu... Mówił on o instytucji o skrócie ABW...
Czego chcieć więcej?
03/01/2005
JEŚLI MAŁY POCIĄG TO ROBI CIUCH CIUCH CIUCH...
...ale o tym zaraz. Rychu, taxi driver, zbieżność z Klanem przypadkowa tylko raz rzucił we mnie
wzrokiem. Wcześniej, zadałem mu prosto w oczy fundamentalne pytanie, którego prostotę ale i
głębię jednocześnie można było porównać jedynie z kwerendami trapiącymi ludzkość od
dziejów zarania. Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Skąd przybywamy? Lecz nie o los świata i
człowieka natenczas mi chodziło... Teraz, kiedy z perspektywy dni patrzę na to pytanie wydaje
mi się ono strasznie samolubne. Egocentryczne. Myślałem tylko o sobie. Za chwilę zacznę się
brzydzić własnej skóry...
Rychowi rzuciłem jak kawał mięcha wiązankę: - Da pan radę w 6 minut na dworzec? Rychu nie
tracił czasu na zadumę. Starczył jedynie ułamek sekundy by silnik osiągnał pełnię obrotów a w
mgnieniu oka padł rozkaz: - Zapnie pan lepiej pasy. I poczułem ulgę i błogość... Wiedziałem, ze
na tego człowieka można liczyć. W razie czego, wiedziałem, że zawiezie mnie na koniec świata bylebym pasy miał zapięte. I nie omyliłem się.
Ufff. Dworzec. To nic, że światła w naszym mieście po 5 rano zmieniają się w taki sam
niezsynchronizowany sposób jak w czasie szczytu. To nic, że przed samym dworcem są trzy ich
zmiany. To nic, że zegar wskazywał 5.21. Słowo Rycha ciałem się stało. A w moich nogach run
się włączył. To nic, że mijany człek rzucił tylko za mną o pociągu, który właśnie odjeżdża. Za
nic też miałem sygnał odjazdu, który mnie doścignął, gdy biegłem podziemnym korytarzem.
Dopiero widok ostatniego wagonu oraz świateł odjeżdżającego pociągu powiedział mi wprost:
przegrałeś! Trochę na próbę mocy, trochę w geście piorunołapu uniesione ręce zostały
doskonale odczytane przez kierownika pociągu. Po 30 metrach niczym nie zakłóconego startu
pociąg... zatrzymał się. Nie zwlekają ani chwili dobiegłem i zwycięskim wskokiem wziąłem w
posiadanie wagon. Tym razem to ja byłem górą ;)

KOMENTARZE:
GOŚĆ: BRATKA, AJO139.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
04/01/2005 13:52
opowiedziałam o tym koleżance, wspólnie stwierdziłyśmy, że jesteś boski, o Wielki
Bladosie ;) A tak btw: szukają zastępcy na stanowisko Marszałka Sejmu... wanna...? :>>
pozdrowki
GOŚĆ: LUI, 158.75.63.12*
04/01/2005 17:00
o Wielki Bladosie!;-) wróciły stare dobre czasy gdy ty tam, a ja tu i tak wiem co się u
Ciebie dzieje. opowieść o pociągu przypomniała mi stare dobre czasy pisania prac
maturalnym strumieniem świadomości. jednym słowem bełkot, ale ty dojrzałeś... miłego
tygodnia ;-)
BLADOSSO

04/01/2005 20:23
bratka, Sejm mnie nie kręci, kręcą mnie o wiele bardziej wodospady i ognie sztuczne
hehe Lui - znaczy się już dorosły jestem? I piwo w sklepie sprzedają bez gadania o jakimś
tam dowodzie? Serio mówisz? Wow. Impressed. Nie wiem what can I say.
GOŚĆ: LUI, 158.75.63.12*
06/01/2005 14:41
od razu dorosły, chyba ci się nie spieszy do tego etapu w zyciu? tak mi się powiedziało, bo
pióro ci się wyostrzyło a jednak gdzieś tam pobrzmiewa ten dawny, młody, naiwny i
niedoświadczony ;-) Blados, a pamiętasz Norwedza? mówił mi że czytał te twoje...
BLADOSSO

11/01/2005 20:34
Pamiętam Norwedza, och pamietam go... Tia. Wyostrzony chociaż częściej do tępych
klanu należał. Nic to jednak - na gwałt jego wiedzy i umiejętności potrzebuję! Z całą
pewnością śmiem twierdzić, że ma jeszcze jakieś 458 minut darmowych do
wykorzystania, więc niech do biednego urzędasa zadzwoni w celach służbowych a nie
pożałuje :D
03/01/2005
O TYM, ŻE UKS NIE TAKI STRASZNY...
Pierwsza konfrontacja z kontrolerami ;) Lasia całkiem, całkiem sympatyczna... Oj czepia się
SIMIKa, czepia ;) Ale za to jej płacą. A mi za to abym znosił jej dociekliwość...
03/01/2005
JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ JAK TO JEST NAPRAWDĘ...
4.25 Pierwszy budzik w zegarku.
4.30 Pierwszy budzik w komóreczce.
4.55 Jestem na przystanku ZKM.
5.04 Planowy przyjazd autobusu linii nr 20.
5.17 Planowy dojazd autobusu linii nr 20 na dworzec PKP.
5.21 Planowy odjazd pociągu relacji Elbląg-Olsztyn.
7.00 Drugi budzik w komóreczce.
7.07 Planowy dojazd pociągu relacji Elbląg-Olsztyn.
7.20 Pobranie kluczy i rozpoczęcie pracy.
7.30 Podpisanie listy obecności.

15.20 Koniec pracy.
15.45 Planowy odjazd pociągu relacji Olsztyn-Elbląg.
17.25 Trzeci budzik w komóreczce.
17.30 Planowy dojazd pociągu relacji Olsztyn-Elbląg.
KOMENTARZE:
GOŚĆ: INUL, DUQ73.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
03/01/2005 20:43
Jak dlugo to wytrzymasz?
GOŚĆ: CHARLOTTE, DIAL-3693.WROCLAW.DIALOG.NET.PL
03/01/2005 21:41
O Rany... I co?? I tak Ci lepiej?? Bardzo rzadko bywam w domu o 17.30 co prawda, ale
przynajmniej wstawac nie musze o 4.30 :-0. Pozdrowka i trzymaj sie mocno :*
GOŚĆ: BRATKA, AJO139.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
04/01/2005 13:54
bladosy są twarde, bo bladosy to bracia bratek :>
BLADOSSO

04/01/2005 20:28
inul - pytanie godne dobrej strawy lub zabawy. Jak padnę, nie będzie więcej wpisów :D
Charlotte - jest inaczej, ergo jest dobrze. A co do wstawania... Człowiek jest jak świnia do wszystkiego się przyzwyczai. Na razie czysta kalkulacja ekonomiczna powoduje moje
wojaże, co luty przyniesie wie na razie luty. bratka - masz jakiś biznes do swojego brata
ulubionego, że tak mu smarujesz? :D
GOŚĆ: CHARLOTTE, XDSL-6501.WROCLAW.DIALOG.NET.PL
04/01/2005 20:38
No jak Ci tak dobrze to... dobrze Ci tak :-). Ech.. jest godzina 20.37 na moim zegarku, a ja
właśnie wychodze z pracy, a motywow ekonomicznych na razie nie ma ale.. tfu tfu nic nie
mowie coby nie zapeszac :-) Panie luty - prosze mi tu ładne rzeczy przynosić - tak
urzędasom, jak i pozarządówce ;-).
BLADOSSO

05/01/2005 21:40
20.37 powiadasz? A o której zaczęłaś? No właśnie... Coś za coś ;) Jest 21.39, właśnie
przed chwilą wstałem, bo jak tylko obiad wciągnąłem to padłem na łoże... Luty jedynie
może przynieść ukrócenie dojazdów i przeniesienie się na stancję, która w chwili obecnej
najnormalniej się nie opłaca :>
GOŚĆ: CHARLOTTE, XDSL-6501.WROCLAW.DIALOG.NET.PL
06/01/2005 00:18
aaaaa, to takie motywy ekonomiczne - bardziej optymistycznie to odczytałam :-(. Kiepsko
z tym dofinansowaniem z EFRRu. Luty - luty musi być lepszy :-). A tak w ogóle ..
buehehihehi (histeryczny śmiech to był) godzina się sama wyświetla więc nawet nie
musze pisać... Zgadnij k.... gdzie jestem! Dziś się połowa komputerów w biurze
zbuntowała (mój jest grzeczny - kochany :-) ) i .. ech, ok, wracam do obowiązków. Za to
jutro sobie przyjde na... 11... jakoś tak planuję.
BLADOSSO

11/01/2005 20:23

Dofinansowanie z EFRRu jakie jest - każdy widzi. Maksymalnie 75% ;) Nawet nie muszę
zgadywać, gdzie byłaś wtedy i gdzie teraz (11.01.2005, 20.21) jesteś... No ale każdy ma
rozum i wolną wolę i jest w stanie powiedzieć sobie, co chce robić i gdzie oraz kiedy chce
być, am I right?
GOŚĆ: CHARLOTTE, DIAL-5436.WROCLAW.DIALOG.NET.PL
13/01/2005 23:25
Ha !! Pomyliłeś się :-) o 20.21 we wtorek bylam juz od jakiegoś czasu w domu, jak i teraz
:-). I tu dialog i tu, ale z drobną różnicą :-) Co do powszechności posiadnia rozumu... no
chyba sie jednak nie zgodze ;-) A z tą wolną wolą i możliwością decydowania do robić,
gdzie i o której (z kim..?? eeee nie o tym miałam ;-) ) to nie zawsze takie proste.
Pozdrófka :-)
BLADOSSO

14/01/2005 09:05
Hm... Możemy dalej polimeryzować dlaczego nie zawsze, z kimkolwiek i gdziekolwiek
lecz... Jeśli pojawiają się ograniczenia to zróbmy cokolwiek aby je odrzucić! Inaczej
można tkwić wciąż w tym samym miejscu, nie do końca z tego faktu będąc zadowolonym
ale i nie podejmującym ryzyka zrobienia kroku w nieznane. Oczywiście: coś za coś.
Zyskujemy wartość dodaną ale zawsze jest koszt alternatywny, koszt utraconych
możliwości. Podstawą jest jednak istnienie wyboru. Dopóki mamy w głowie możliwość
wyboru - jest dobrze. Czego Ci życzę!
03/01/2005
ZANIM OSĄDZISZ, PRZECZYTAJ...
Korzystając z możliwosci jaką w chwili obecnej dysponuję, chciałbym zdementować
pojawiające się tu i ówdzie plotki plugawiące dobre miano urzędnika państwowego. Doszły
mnie słuchy, że jakoby dysponuję wolnym czasem ponad miare z racji pracy w Urzędzie... Nie,
nie, nie i po stokroć nieprawda! Niestety, albo na szczęscie - czasu tego jakby się mało zrobiło,
skurczony się stał taki i pomarszczony jak przekłuty balonik sylwestrowy... W każdym bądź
razie zaprzeczam również pogłoskom o nudzie w Urzędzie panującej. Tak. Dziękuję za uwagę.
03/01/2005
JEŚLI DZIŚ PONIEDZIAŁEK TO...
...w dalszym ciągu jestem w tym samym miejscu. I dalej mamy kontrole. Nie "ę" tylko "e".
Brawo! Trafnie przypuściłeś/aś, że jest ich więcej niż jedna. Sprawdza się teoria, że im więcej
pieniędzy niepublicznych do dystrybucji drogą otwartych konkursów/przetargów tym większe
zainteresowanie instytucjami kontrolnymi. I nie tylko. No cóż - za dwa miesiące będzie można
się pochwalić raportami pokontrolnymi. Lub powstydzić.
Czym to ja miałem się pochwalić dziś? Hm. Aha - już wiem. Znalazłem się na wizytówce na
drzwiach naszego biura. No i teraz już wszyscy wiedzą, że "koszty pracy pracownika
współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego". Nie można było tego
dłużej ukrywać. Jestem na garnuszku unijnym. Znalazłem się też w oficjalnym spisie telefonów
Urzędu oraz mojego Departamentu. A w spisie owym jak byk funkcjonuje mój nowy adres
mailowy ;) Wszystko ładnie pięknie, tylko, że zgodnie z definicją mojego supertajnegoo i
superbezpiecznego no i superodciętego i w ogóle superSIMIKowego stanowiska pracy jestem
odcięty od świata. Z definicji.* Ceteris paribus. Widać jedna procedura nachodzi na drugą. No
nieważne. My tu sobie gadu-gadu a kontrola dziś ma się dobrać do mojego stanowiska.
Sprawdzą procedury, przeszkolenie, stan zaawansowania, czy zakres obowiązków jest zgodny,
itp. Takie jest założenie. Bo co tak naprawdę skontrolują dowiemy się post factum.
Cisza dziś i spokój. Pomimo tego, że początek roku jest okresem rozliczeniowosprawozdawczym nie czuć w powietrzu nerwowej bieganiny i napiętych terminów. Czyżby szef
na urlopie? Bingo!

SIMIK to System Informatyczny Monitoringu I Kontroli Finansowej Funduszy
Strukturalnych i Funduszu Spójności, którego zadaniem jest wspomaganie procesu absorpcji
funduszy UE. SIMIK jest jednym z najbardziej rozbudowanych pod względem funkcjonalnym
systemów informatycznych służących do obsługi funduszy unijnych w Europie. Powstanie
systemu było jednym z warunków otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej. Na
jego potrzeby została zbudowana teleinformatyczna sieć rozległa SIMIK-Net, zapewniająca
dostęp do systemu wszystkim instytucjom zaangażowanym w proces wdrażania funduszy
unijnych na terenie całego kraju.
(źródło: http://www.mf.gov.pl/index.php?wysw=4&sgl=2&dzial=409)
*

KOMENTARZE:
GOŚĆ: SPIDI, BMQ83.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
03/01/2005 21:00
Co za głup. :D
GOŚĆ: INUL, DTW38.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
04/01/2005 19:37
Spidolcze badz bardziej wyrozumialy :)))
BLADOSSO

04/01/2005 20:29
Spidi - to ja do Ciebie telefony, telefony a Ty mi tu statystyki psujesz! Opanuj się
chlopczyku przesympatyczny, bo Cię zbanuję :D inul ;)
GOŚĆ: KILKWATER, XDSL-279.ELBLAG.DIALOG.NET.PL
05/01/2005 17:45
a te urzedasy niby czasu nie maja a blogasy dlugie pisuja, lenie jedne i obiboki,
przynajmniej cos imsie chce co prawda niz tylko w nosie dlubac
BLADOSSO

05/01/2005 21:38
Masz szczęście kilkwater, że jestem tak zrypany, że nawet nie chce mi się Ci odpisywać ;)
Chociaż muszę przyznać, że natchnąłeś mnie do jednego wpisu - będzie o mitach
urzędniczych ale na pewno nie dziś...
GOŚĆ: MADIZA, AFH252.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
05/01/2005 23:44
niezłe;-) może i ja powinnam zacząć coś takiego pisać? z życia naftaliniarzy... (tak
mowimy na "moich" staruszków na uniwerku;-)
GOŚĆ: INUL, DVP117.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
05/01/2005 23:59
pisz meduz pisz - to wciaga :)
GOŚĆ: NIKT, 81.15.226.*
06/01/2005 16:21
Nie uciekniesz od przeszlosci ...
GOŚĆ: INUL, HOST-D9ADA07E.ELSAT.NET.PL
06/01/2005 17:02
rany toz to brzmi jak grozba :)
GOŚĆ: NIKT, 81.15.226.*
06/01/2005 17:32

Nikt od niej nie ucieknie ...
GOŚĆ: INUL, HOST-D9ADA07E.ELSAT.NET.PL
07/01/2005 18:42
no dobra juz piatek a gdzie jakies notki?
BLADOSSO

11/01/2005 20:17
Inul zwana niecierpliwą :D Mówisz i masz :D
10/01/2005
JEŚLI DZIŚ PONIEDZIAŁEK, TO...
...znaczy, że urlop przetrwałem. Nawet urzędasy potrzebują urlopu. Oczywiście - na uzyskanie
urlopu jest procedura. I kwit. I podpis wymagany jest - bez tego nie ma co marzyć o
wypoczynku na Majorce... Ale procedura przebiegła bez zakłóceń więc piątek urlopowałem się
w Gdańsku, na uczelnianych zajęciach. Udało się nawet pyknąć jeden egzamin ;)
A dziś było to najcięższe wstawanie o poranku - pierwszy raz po zjeździe... Powoli zaczynam
odczuwać zmęczenie związane z codziennym porannym wstawaniem ale nie pomyśl sobie, że
to wpływa na jakość mojej pracy. Co to, to nie!
Troszkę wieści - kolejne błędy w Internet Explorer - jak im zapobiec? Secunia, firma, która
monitoruje luki w ponad 4000 programach stwierdza jednoznacznie: use another product.
Jednocześnie doniesienia mówią o wykrytych błędach w zabezpieczeniach Firefoxa,
Thunderbirda, jądra Linuksa... Słowem - nie mów nigdy, że w 100% jesteś bezpieczny.
Aktualności ZPORRowe:
•
•
•
•
•

harmomogram konkursów na działania ZPORR w województwie warmińskomazurskim ogłaszanych w 2005 r.
podręcznik procedur wdrażania ZPORR (wersja z 20 grudnia 2004 r.),
wytyczne dla instytucji uczestniczących w realizacji II Priorytetu ZPORR - projekt
Poradnika dla Beneficjenta/Instytucji Wdrażającej (wersja z 4 stycznia 2005 r.),
poradnik dla Beneficjentów II Priorytetu ZPORR (wersja z 15 grudnia 2004 r.).
aktualna wersja Generatora Wniosków: 2.0.2.33.

11/01/2005
URLOP ÓW NIELEGALNYM BYŁ ZAŚ.
Tia. Ledwo pochwaliłem się aktualnym linkiem do aktualnego Generatowa Wniosków w wersji
2.0.2.33 a tu bardzo proszę - wersja 2.0.2.35 do zassania ;) Nie znasz dnia ani godziny, zatem
link do GW w linkach.
Zatem w piątek zaliczyłem ucieczkę, dezercję, nielegalnie przebywałem na urlopie. Dobrze, że
Wydział Spraw Pracowniczych czuwa i był w mocy powiadomić mnie o tym telefonicznie. Co
teraz urzędasie? Ano teraz trzeba będzie naciągnąć pewne procedury ale o tym na razie sza...
Kontrola jak była, tak dalej trwa i pracuje niestrudzenie. Szczerze mówiąc to współczuję tej
dzielnej trójce - wchodzić do obcego kompletnie systemu organizacyjnego i przekopywanie się
przez tony papierów. Ktoś powie - praca jak praca i w błędzie nie będzie. Mimo wszystko
widać, że pracy swej szczególną kochliwością nie darzą.
Na liczniku już ponad 2 tyś. km przejechanych w drodze do fabryki. I coraz większa presja
organizmu aby jednak zastopować z porankami startującymi o 4.30. Poczekajmy jeszcze do
końca miesiąca, niech to wszystko się ustabilizuje. W sumie tak naprawdę to prawdziwa praca
oraz przebudzenie z letargu, co poniektórych, nastąpi z dniem 31 stycznia, kiedy to rozpoczyna
się nabór wniosków na działania:
•
•

1.4 Rozwój turystyki i kultury,
3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.

Wszystko jednak może pójść w łeb jeżeli nie wejdzie w życie Rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy w sprawie wspierania inwestycji małych i średnich przedsiębiorców w
dziedzinie turystyki. W takim wypadku nabór projektów inwestycyjnych z tej dziedziny
zostanie przesunięty w czasie.
Cóż nam jednak maluczkim do wytycznych Ministerstwa - jak ich nie ma, to nie ma. Jak się
pojawiają - to z prędkością pocisków wystrzeliwanych z karabinu maszynowego. Ech... Nie
chce mi się wgłębiać w tę tematykę. Czyżbym nie stał się urzędasem z powołania?
Powiało grozą... Ale nic to - do 26 marca na pewno zastaniecie mnie wciąż na tym samym
miejscu, w tych samych godzinach, z tym samym zakresem obowiązków. Dobranoc - niektórzy
to dzień o 4.30 zaczynają.
KOMENTARZE:
GOŚĆ: INUL, DUH103.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
12/01/2005 16:46
rany ja nie bardzo rozumiem o co tu chodzi!
GOŚĆ: MADIZA, 153.19.109.4*
12/01/2005 16:58
współczuję... ja dziś nie mogłam się zwlec z łóżka o 7:40... eh
GOŚĆ: MEGG, 193.24.221.9*
13/01/2005 09:01
hmm no właśnie ja też:>
GOŚĆ: ABETKA, DUS59.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
13/01/2005 14:05
Ale o co chodzi??? Juz się gubię w tych zawiłościach urzędniczych :)
GOŚĆ: MONIA, PD9F7BA5B.DIP.T-DIALIN.NET
13/01/2005 15:25
Tadaaaaaaaaaaam! a ja kumam:)rozumiem:)tadaaaam!pozdrawiam Cie drogi urzedasie,
wspolczuje i zazdroszcze jednoczesnie. PS.staz pracy w urzedzie: 10 lat:D
GOŚĆ: INUL, DUK85.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
13/01/2005 20:21
uf okazalo sie ze to nie tylko ja taka niekumata uf uf Monia kurcze, no wlasnie :)
BLADOSSO

14/01/2005 09:01
Drogie koleżanki - pytajcie co jest niejasne, ale pytajcie konkretnie :D Myślałem o
wplataniu wiedzy tajemno-urzędniczej w treść bloga ale... Przekonajcie mnie do tego...
Monia? 10 lat i dalej tam siedzisz?
GOŚĆ: INUL, DUT128.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
14/01/2005 20:14
Nie siedzi juz tam :) ale mowi ze jej tego brakuje :)
OFFICIAL

20/01/2005 07:51
Hm... U mnie jak na razie nie jest tak, że będąc w domu tęsknię za urzędem. Podkreślam
na razie :>
13/01/2005
***

Wpis ocenzurowany ze względu na treści deprawujące oraz uwłaczające
wizerunkowi urzędnika państwowego.
KOMENTARZE:
GOŚĆ: INUL, DUK85.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
13/01/2005 20:23
czy juz sobie musisz mowic "kocham swoja prace,kocham swoja prace"??
BLADOSSO

14/01/2005 08:59
Hehehehe :D Nic sobie nie muszę mówić. Robota, jak i fabryka jak każda inna. Źle czynią
Ci, co narzekają na swoją pracę. Dlaczego? Jeśli ona taka zła - to czemu w niej siedzisz a
nie zmieniasz? Jeśli ona jednak nie taka zła, to po cholerę język strzępisz na narzekanie?
GOŚĆ: INUL, DUT128.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
14/01/2005 20:16
e no zawsze mozna troche ponarzekac chyba :) ja tam lubie swoja robote ale i tak czasami
marudze - jak to ja przeciez :)
GOŚĆ: CHARLOTTE, DIAL-6433.WROCLAW.DIALOG.NET.PL
15/01/2005 02:40
Oj Bladosku, uwielbiam swoja prace, ale jak sobie czasem w chwilach zwątpienia język
postrzępię i ponarzekam to mi lżej :-)
OFFICIAL

20/01/2005 07:53
Wiem, wiem Charlotte - patrzą Ci zza pleców, trzeba tak pisać :D Jest metoda na to ustaw monitor plecami do drzwi ;) Generalnie jak ktoś lubi pracować to każdą pracę
polubi i tego będę się trzymał ;)
14/01/2005
WŁASNA PIECZĄTKA...
A na niej moje imię i nazwisko. I stanowisko. Ładnie się prezentuje. Na czerwono znaczy
papier i ściany. No dobra - pofantazjowałem sobie z tymi ścianami, domyślam się, że ścianę też
by zabarwiła w taki deseń. Dziś o poranku mieliśmy swój pierwszy raz... Myślę, że będziemy
robić to częściej, biorąc pod uwagę obupólne zadowolenie i satysfakcję.
Najczęściej powtarzane ostatnio pytanie: no i jak tam Ci jest w tej nowej pracy? No i co
odpowiadać? Normalnie? Generalnie to normalnie. Wszystko tak naprawdę zacznie się w
chwili:
a. rozpoczęcia naboru wniosków na pierwszy konkurs (działanie 1.4 i 3.3),
b. startu SIMIKa.
O ile prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia a. jest bliskie 100% - jest termin, o tyle
sprawą SIMIKa to chyba kolejna Komisja powinna się zająć. Swego czasu podniósł się wielki
raban z powodu niedostępności Generatora Wniosków pod wszystkie platformy systemowe.
Pisał o tym między innymi serwis 7thguard.net. Nie ukrywajmy - poprawnie działa tylko pod
Windowsem. Co jest jednak powodem całego tego zamieszania? Początkowa specyfikacja
techniczna Systemu Informatycznego Monitorowania i Kontroli Finansowej Funduszy
Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) w ogóle nie przewidywała programu Generator
Wniosków! Narodził się on w głowach programistów Comarchu, kiedy okazało się, że SIMIK to

nie takie hop siup :> Były już kolejne terminy, są kolejne... Jedno jest pewne - takiego systemu
żaden z krajów wstępujących do Unii Europejskiej nie wdrażał.
Jako kryminał do poduszki polecam Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 20072013 - dość cienka broszurka (123 strony), niemniej jednak istotna. Mamy dopiero
początek roku ale już rząd zapowiedział szerokie konsultacje społeczne, wręcz zapowiedziano
ogólnonarodową debatę. Rzucając okiem na konsultacje poprzedniego NPRu miejmy nadzieję,
że wyciągnięto stosowne wnioski z błędów...
PS Jeśli ostatnia dziewczyna jaką poderwałeś nazywała się Ania.jpg - przeczytaj to!
KOMENTARZE:
GOŚĆ: MONIA, PD9F7B80B.DIP.T-DIALIN.NET
16/01/2005 14:35
odp na pytanie z notki kilka dni wczesniejszej: nie , nie siedze, szczelilam sobie bejbi i
siedze w domu:)ale wspominam te czasy z lezka w oku choc bywalo okrrrrrrrrropnie
ciezko;) PS:nie dosc ze w domu to jakies 1000km dalej;> zycie to jedna wielka
niespodzianka. PS.2.nie ludz sie ze ludzie ktorzy opracowuja NPR wciagaja wnioski z
bledow...
OFFICIAL

20/01/2005 07:57
Pozdrowionka dla bejbiego lub bejbiątka ;) .de powiadasz - nie da się ukryć, że ciężko
czasem planować cokolwiek mając na uwadze, że wszystko może i tak się wydarzyć
swoją, nieprzewidzianą drogą... Co do NPR. Zauważam, że jednak wyciągneli i na ten rok
zaczęły się ruchy w pewnych kręgach (NGOs), które będą bardzo przypominać
konsultacje społeczne z prawdziwego zdarzenia. Dobre i to.
17/01/2005
PONIEDZIAŁEK...
W każdy poniedziałek o 7.20 urząd jeszcze śpi. Co prawda zdarzają się bardziej ambitne
jednostki, które właśnie o tej porze rozpoczynają swój tydzień. Naliczyłem takich jednostek: 1
(słownie: jedną). Co lepsze, był to własny szef... Dzięki temu na własne oczy przekonał się, że
jednak codziennie o tej portze zaczynam swój urzędniczy żywot. I dobrze.
Chciałem dziś się rozprawić z kilkoma mitami dotyczącymi urzędników i urzędów ale niestety
obowiązki nie pozwalają się nad tym rozwodzić...
17/01/2005
MAIL
- Witam, rozmawiam z informatykiem?
- Tak, przy telefonie.
- Taka sprawa - czy dotarło już może do was pismo w sprawie założenia skrzynki mailowej...
- Tak, tak - jakieś tam papiery doszły w piątek.
- Jest szansa, żeby dziś ta skrzynka już działała?
- Uuu... Nie bardzo. Mamy tutaj niezły zapieprz a priorytet mamy z góry, żeby komputery
działały.
- To może na jutro, co?
- Jutro odpada - zapieprz mamy. Najwcześniejszy termin jaki wchodzi w rachubę to początek
przyszłego tygodnia...
- Oki, to na razie.
KOMENTARZE:

GOŚĆ: INUL, DUB119.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
17/01/2005 20:04
hehehehehehehehe kocham ich :) - Adas mozesz przyjsc odebrac te plytke z Windowsem
- jutro to wezme pol roku juz lezy Bladosek czy ty nie byles administratorem?
OFFICIAL

20/01/2005 07:58
Może byłem, może i nie byłem - dość szeroki wachlarz obowiązków mnie obowiązywał...
18/01/2005
SPAĆ...
Zaczynam powoli przechodzić z fazy euforii dojazdami do fazy zmęczenia ww. No, poczekajmy
jak minie miesiąc.
Co w urzędzie? Ano koleżanki z departamentu z okazji kończącego się karnawału wpadły na
pomysł zorganizowania imprezy. Pomysł przedni zatem został podchwycony przez ludzi z
innych departamentów. Termin został wyznaczony, składka i lokalizacja również ale... Dziś się
okazuje, że któraś z chętnych kobietek pochwaliła się imprezą swojej pani dyrektor, która to
ów pomysł raźno podchwyciła :D Sieć kontaktów dyrektorskich ma chyba najwyższy transfer,
bo wie już o tym również dyrektor pomysłodawczyń. Co to teraz będzie? Ona wie a ja nie? Ją
zaprosiłyście? Itp. Panika.
Minęła już panika, przychodzi zniechęcenie i moment refleksji... To właśnie jest nasz urząd nie brak ludzi, którzy fascynują się plotkami - westchnęła, po czym spojrzała niewidzącym
wzrokiem w stronę wschodzącego słońca.
PS Thunderbird w ciągu miesiąca od publikacji został pobrany 2 mln razy! I słusznie. W końcu
Firefox jest używany już przez ponad 4% użytkowników polskiego internetu - donosi
RankingPL. Jednak ten ranking jest tworzony na podstawie danych pochodzących z witryn
biorących udział w badaniu gemiusTraffic... Cóż. Lepszego narzędzia nie ma a użytkowników
na pewno będzie więcej ;)
PS2 Jedno niewinnie brzmiące zdanie a zamieszania w mediach lokalnych co niemiara...
Chodzi o stwierdzenie "najgorsze polskie województwo, warmińsko-mazurskie, znalazło się na
48. pozycji" zamieszczone w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Odkręcenie całej machiny, którą
spowodował niczego nie podejrzewający (jak domniemywam warszawski) redaktor zaczęło się
już o poranku. Już tak jest ze wskaźnikami, można brać różne pod uwagę i wtedy wychodzą
różne rankingi. W tym rankingu akurat mazowieckie jest na szczycie. O to chodziło? Kampanię
czas zacząć?
KOMENTARZE:
GOŚĆ: DANY, ADD134.INTERNETDSL.TPNET.PL
19/01/2005 10:24
witam urzędasa! przypadkiem trafiłem na twego bloga, szukając nowego generatora
wniosków. sam od paru miesiecy jestem nowym urzędasem:) ps.z tym wstawaniem to
faktycznie jest problem:( pozdrawiam
GOŚĆ: INUL, DUF228.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
19/01/2005 21:20
taaaa ja tez uzywam FF i TB :)
OFFICIAL

20/01/2005 08:00
O proszę ;) Na urzędasa zaczynają wchodzić urzędasy :D No fajnie, że komuś ten link
jednak się przydał, zapewne tematycznie będę to rozbudowywał, co by mieć wszyściutko
pod ręką... No Inul, brawo brawo :D

20/01/2005
KAWA...
Każdy pociąg, podobnie jak kij, ma dwa końce a o siódmej rano można już skosztować słynną
olsztyńską zapiekankę.
PS Ruszyła z posad sprawa CEPIKa (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Google.pl
na hasło cepik wyrzuca 33,600 stron w języku polskim. Więcej zamieszania było w tej sprawie
niż konkretnych informacji. Ale proszę bardzo - na stronie MSWiA można się zapoznać ze
szczegółowymi informacjami na temat tego systemu. Ale proszę - Infovide, generalny architekt
opublikował Kluczowe dokumenty związane z realizacją projektu CEPiK. Lektura
obowiązkowa!
21/01/2005
GŁODNO I CHŁODNO.
Chciałoby się dodać 'i do domu daleko' ale nie byłoby to
zgodne z prawdą. Jeno 99 km. Jednak... Zmęczyło mnie
to. W związku z tym rozpoczynam intensywne
poszukiwania lokalu. Preferencje:
•
•
•

Najlepiej od lutego.
Najlepiej w centrum.
Najlepiej z netem.

Można odzywać się w komentarzach ;)
Nic mi się nie chce. Chyba chorobą urzędniczą zaraziłem
albo po prostu stęskniłem się za słynną olsztyńską
zapiekanką z dworca, tudzież mniej słynnym ale równie
smacznym hot-dogiem. I nie mów 'bezedura', gdyż
zjadłem dziś tylko jedną kawę i 1/3 chińskiej zupki z
Rrradomia.
Intensyfikacja poszukiwań musiała nastąpić, jeśli w
piątek, wtedy kiedy mam zajęcia w Gdańsku, muszę
przyjechać do pracy. Wiem, wiem - przepisy urlopowe itp.
Ale wstawać o 4.30 aby rozpocząć o pracę o 7.20 i
zakończyć o 10.20? Bezedura? No cóż. Chciało się
urzędować to się ma. Nie mylić z sie ma.
Mity urzędnicze - pomysł wciąż dojrzewa, kilka jest już w
zanadrzu, możę po weekendzie się z nimi rozprawię. Zostańcie z nami - naprawdę warto rotfl.
KOMENTARZE:
GOŚĆ: PAJECZAKI, CIY182.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
21/01/2005 09:01
a co to za grota? labadabaduuuu?-chyba nie:)
GOŚĆ: LUI, 250.77.CLASSCOM.PL
22/01/2005 20:49
pozdrowienia z Krakówka i powodzenia w poszukiwaniu norki do spania ;-)
PLUSZOWA79

24/01/2005 12:23
Owocnych poszukiwan bladosek:))(it's me- Megg:) hyh
BLADOSSO

02/02/2005 10:47

A grota owa to krąży po necie jako melina bladossa :D Cze Lui ;) cze Megg ;)
02/02/2005
STAŁO SIĘ.
Prace wre zatem i wpisów jak na lekarstwo. Ale jak powszechnie wiadomo w nadmiarze to i
alkohol szkodzi! Nie do pojęcia, a jednak ;) A stała się rzecz następująca... Przejeżdżając 5346
kilometr* pociągiem stwierdziłem, że dziś przecież (tzn. przedwczoraj) 31.01. Niby nic ale po
31 następuje 1 i to w dodatku lutego. A przecież to była owa data magiczna, od której miałem
już być panem na włościach olsztyńskich! Zatem zakupiłem stosowną gazetę z ogłoszeniami no
i tak było. Szczerze mówiąc to mógłbym ubrać to w bardziej kolorowe słowa ale... Nie mogę. W
pracy pracuję a w obecnym domu ani komputera ani internetu nie wspominając o stole czy
krześle. Do czasu ;) I tak jest dobrze.
Pojawiłem się jako główny bohater jednego z wpisów na blogu Inula ;) Nie dziękuj Inul za
nagły wzrost zainteresowania Twoim blogaskiem po moim wspomnieniu hehe
W Urzędzie rozpoczął się konkurs 01/05. Nabieramy wnioski tylko na 1.4 (z wyłączeniem
projektów inwestycyjnych z zakresu turystyki oraz projektów promocyjnych). 3.4 został
wyłączony z tego konkursu na prośbę potencjalnych beneficjentów - zapewne w okolicach
wrzesień/październik b będzie miał miejsce nabór z tego działania. Dzwoni człowiek w sprawie
1.4 i pyta: czy basen, który będzie służył mieszkańcom to projekt z zakresu turystyki? Hm. A
czy będzie on słyżył _tylko_ mieszkańcom? Powodzenie w zakresie finansowania tego projektu
będzie zależało od uzasadnienia inwestycji ;)
No i stało się! Uwaga, bądźcie przygotowani na najgorsze... Linux jest niebezpieczny i
niedojrzały. A jego bezpieczeństwo zmitologizowane. Kto to powiedział? No tak, brytyjski
przedstawiciel Microsoftu, Nick McGrath. Czyżby kolejne posunięcie w strategii 'Get the
Facts'? Na szczęście mamy też odpowiedź w postaci 'Unbending the Truth' (prostowanie
ponaginanych faktów, czyli o czym Microsoft niechętnie wspomina) autorstwa Novela.
* kto nie wierzy, niechaj na kalkulatorku przeliczy ;)
KOMENTARZE:
GOŚĆ: INUL, HOST-D9ADA07E.ELSAT.NET.PL
02/02/2005 18:09
no dzieki Bladosek az zaraz przejrze statystyki :PPPP
GOŚĆ: PAJECZAKI, CIU99.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
02/02/2005 22:38
basen to rekreacja. da sie turystyke ominac jak nic!;)
GOŚĆ: GOŚĆNADGOŚCMI, 213.77.49.19*
03/02/2005 13:59
informujemy iz w odpowiedzi na Pana oferte w sprawie pracy w drodze konkursu
wylosowalismy inna osobe. Przykro nam ze nie mamy milszych wiadomosci do
zakomunikowania. mmmhaaaahahahaha. dlaczego w tym bloxie nie ma nic o mnie ??
:[[[
BLADOSSO

04/02/2005 07:46
Gościu :D Za 150 zł wmówię Ci, że jednak coś o Tobie napisałem...
GOŚĆ: NADGOŚĆMI, 213.77.49.19*
04/02/2005 08:46
za 200 zl udowodnie Ci ze nie :D a wogole to sie robota zajmij !! Tyyy... prywaciarska
budżetówko ... mmmhahahaha MAMY CIE !!! :D

04/02/2005
MITY URZĘDNICZE
Prawda czy fałsz? Rozwiązanie w następnym odcinku ;)











Urzędasy nie zaczynają pracować o 7.30, tylko o 8.00. Te 30 minut poświęcają na kawę
i inne rzeczy nie związane z pracą.
Urzędaski zaczynają dzień od makijażu przy biurku. Czasem też o manicure zahaczą.
W toalecie można spotkać osoby myjące zęby po każdym, nawet najmniejszym posiłku.
70% urzędasów w wieku powyżej 30 roku życia nie dezynfekuje rąk po wyjściu z toalety.
Urzędnicy mają zagwarantowaną przerwę śniadaniową. Obiadową także.
Nadgodziny to w urzędzie temat tabu. W sumie to nie istnieją.
W niedzielę w urzędzie można spotkać pracujących (pomijając stróżów i ochroniarzy).
O 15.30 korytarz urzędu zamienia się w boisko do ping-ponga a urzędujący zrzucają
garnitury, wdziewają dresiki i rozpoczynają rozgrywki.
Jedynym słusznym systemem operacyjnym na terenie urzędu jest GNU/Linux,
pakietem biurowym OpenOffice, przeglądarką Firefox a klientem poczty Thunderbird,
Zawsze możesz powiedzieć co myślisz na dany temat do rozstrzygnięcia i zaproponować
najlepsze, Twoim zdaniem, rozwiązanie.
KOMENTARZE:
GOŚĆ: NINIOŁEK, AJE209.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
04/02/2005 14:09
No to nic nowego z tym porankiem!Jak wszędzie w biurach...ale nie podejrzewałam, że
dwigasz jeszcze etat statysty hehehe! ;)))
PLUSZOWA79

07/02/2005 14:45
a co bedzie nagroda w tym konkursie? co,co??:))
08/02/2005
NOWY GENERATOR WNIOSKÓW 3.0.0.4
No i jest. Nowa wersja Generatora Wniosków o numerze 3.0.0.4. Uprasza się wszystkich
beneficjentów o dokonanie automatycznej aktualizacji programu bądź instalację nowej wersji
dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów.
PS Czwartek - piątek pierwsze poważne szkolenie: zarządzanie finansowe oraz
kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR i EFS.
PS2 Rozwiązanie konkursu w następnym odcinku. Albo i nie, bo nie spotkał się z
zainteresowaniem :P
KOMENTARZE:
GOŚĆ: DANY, ADD134.INTERNETDSL.TPNET.PL
10/02/2005 13:17
witam urzędasa! brak mi słow w związku z polityką jaką prowadzi ministerstwo. zero
stabilności, zasad itp. tylko patrzec i płakac. robiłem wniosek na generatorze 2.0.2.35
pod koniec styczna a tu jakies poprawki i nowy. wszystko byłoby ok(bo faktycznie były
błedy) ale wczytuje wniosek na nowym generat. a tu d.... poprzekrecał wszystko!! (i tak są
błędy niepoprawione). niech juz ustalą ostateczną wersje. ps. dla tych co zrobili na
starym generat.(hmm sprzed paru dni)informuje ze bedą mieli niespodzianke w
urzędach marszałkowskich - DO POPRAWY:)
GOŚĆ: PAJECZAKI, CIS34.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL

10/02/2005 15:32
sil na zdziwienie brak:) ale, ale - z tym konkursem! co jest nagroda? bo bez nagrody to
konkurs niewazny!!!
BLADOSSO

11/02/2005 07:57
pajęczaki: co to za konkurs, gdzie nikt naet nie chce się wysylić na odpowiedź? :> dany:
Hmmm... O ile się orientuję to obligatoryjność składania wniosku w wersji elektronicznej
wynika z podania tego w ogłoszeniu konkursu. Przy czym, w treści ogłoszenia powinna
zostać zawarta informacja o jakiej wersji Generatora mówimy. W przypadku, kiedy w
trakcie naboru wniosków zmieni się wersja Generatora, najprawdopodobhniej będzie
wysyłane pismo do potencjalnych beneficjentów z prośbą o uaktualnienie wniosku z
okazji pojawienia sie nowego Geeneratora Wniosków. Tak to widzę u nas. Pozdrawiam ;)
11/02/2005
GENERATOR WNIOSKÓW 3.0.0.8
Jak burza, po prostu jak burza :> Ledwo jeden dzień minął a mamy już nową wersję
Generatora - do pobrania ze strony Ministerstwa Finansów. Uprasza się wszystkich
potencjalnych beneficjentów o dokonanie automatycznej aktualizacji programu bądź instalację
nowej wersji.
Za chwilę dzień drugi szkolenia z kwalifikowalności. Bardzo dobre szkolenie, naprawdę.
Znikam.
14/02/2005
GENERATOR WNIOSKÓW 3.0.0.9
Człowiek wyjdzie sobie zalać czajnik wodą w toalecie, wraca a tu proszę
pobierz Generator Wniosków 3.0.0.9 albo zaktualizuj poprzez program...
A dziś Google.pl walentynkowe ;)
KOMENTARZE:
GOŚĆ: PAJECZAKI, CJP237.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
14/02/2005 20:05
platki rozom opadaja...
BLADOSSO

15/02/2005 09:04
No bo wiesz... No bo tak to już jest z miłością jak z różami - nie zadbasz to padnie :>
15/02/2005
TERROR W URZĘDZIE
Nie, nie, nie - nie ma na aktualną godzinę nowej wersji Generatora
Wniosków. No ale jeśli potrzebujesz w tym się upewnić to polecam
stronę Ministerstwa Finansów. Najlepiej ustaw jako startową.
Nie wszyscy pewnie wiedzą jak rozpoczyna się dzień w urzędzie. Otóż
w poniedziałek dzień zaczyna się o 8.00, w pozostałe dni o 7.30.
Pierwsze kroki należy skierować do sekretariatu aby podpisać listę
obecności. Serio. To nic, że szef Cię widział na korytarzy. To nic, że
dyrektor minął się z tobą w toalecie. Nie ma Twojego podpisu na
liście, to jakby cię w ogóle nie było.
Kilka dni temu, było szkolenie a szefa nie było. Więc zupełnie inna
atmosfera (czyt. nikt nie biegł skoro świt listy podpisać). W końcu,
koło 8 stwierdziłem, że jeszcze się nie podpisałem. Wchodzę do

sekretariatu, a tam dyrektor coś bazgrze po liście. Kiedy podszedłem, zmienił właśnie kolor i
zaczął gryzmolić czerwonym cienkopisem. Patrzę - a tam na liście przy osobach nie
podpisanych kolorowe znaki zapytania! Nic nie mówiąc podpisałem się na swoim znaku...
Dziś za to, punkt 7.25 dokonałem słusznego czynu. Znaleźli się jednbak tacy, co uczynić tego
nie mogli... I co? I szef wziął listę do siebie i na pytanie/prośbę odpowiedział: listę
podpisujemy _przed_ rozpoczęciem pracy. I koniec. Ciekawe czy pod koniec dnia zmięknie,
czy też będzie nieusprawiedliwiona nieobecność?
Polska ma listę Wildsteina a my tutaj swoją listę. Obecności. Na której zdecydowanie lepiej
być.
KOMENTARZE:
GOŚĆ: PAJECZAKI, CHO28.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
15/02/2005 15:51
widzisz i tak masz dobrze, bo jeszcze jakis czynnik ludzki przynajmniej sie pojawia:)
/szkoda tylko, ze akurat taki.../ ale jakbys takim 'odbijakiem' musial rano i wieczorem sie
meldowac? a z maszyna to juz nie pogadasz;)))
BLADOSSO

18/02/2005 13:53
Zagadać zawsze można... Ale czy odpowiedzi się doczekasz to już nie bałdzo, nie bałdzo...
17/02/2005
GAZETA WYBIÓRCZA
No niestety a może i na szczęście GW dostało bana na wstęp do naszego Departamentu. A
dlaczego? W dniu zakończenia konkursu przyszedł po 15 dziennikarz. Kręcił się, kręcił niestety nie udało mu się uchwycić momentu, kiedy spływały dwa jedyne wnioski w tym
działaniu ale cóż... Można napisać zawsze coś - napisał... (cytaty z ww. artykułu są
wyboldowane)
1. Teraz będą walczyć o 10 mln zł unijnych dotacji na rozwój kultury z tzw.
konkursu ZPORR.
Nie ma czegoś takiego jak konkurs ZPORR. Ani tym bardziej "tzw. konkurs ZPORR".
Wyżej wymienione wnioski były składane do konkursu w ramach działania 1.4 Rozwój
turystyki i kultury Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR).
2. - Tak jak przewidywaliśmy, oba wnioski wpłynęły w ostatniej godzinie mówiła nam wczoraj Katarzyna Taperek z departamentu ds. wdrażania
funduszy europejskich.
Nic nie przewidywaliśmy. Po prostu naginne jest to, że ludzie płacą rachunki w ostatni
dzień, prezenty kupujemy najczęściej w Wigilię, przedsiębiorcy opłacają składki na ZUS
oraz podatek w ostatnim możliwym terminie. I to jest w porządku. Wolny wybór. Z
ekonomicznego punktu widzenia przedsiębiorca który z chwilą otrzymania wolnych
środków biegnie opłacić składki, mimo że ma jeszcze 2 tygodnie nie jest dobrym
przykładem ;) W związku z tym, naturalnym jest, że na chwilę przed końcem spływają
wnioski.
Panie redaktorze! Jeśli już spisujemy nazwiska z blaszek naściennych to i nazwę
departamentu też można było przy okazji, prawda? Nie ma żadnego "ds." w nazwie :>
Ponadto nikt z wymienionych osób w tekście nie wyraził zgody na publikację swojego
nazwiska, gdyż... Nie padła w ogóla taka propozycja! Dziwna praktyka.

3. Wczoraj obydwa wnioski (tylko te wpłynęły) o dotacje z II edycji
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zostały
zarejestrowane i oczekują na ocenę.
Tu akurat wiem co autor miał na myśli ale nie bardzo ujął to w słowa. Oczywiście nie ma
edycji ZPORRu. Są natomiast kolejne edycje konkursów w ramach danego działania. I
pewnie o to chodziło, że w 2004 roku był już jeden konkurs z działania 1.4.
4. Najpierw urzędnicy sprawdzą poprawność dokumentacji. Następnie
eksperci zbadają część finansową i to, czy projekt jest wykonalny.
Tak, urzędnicy sprawdzają kompletność załączników i dokonują oceny formalnomerytorycznej. A eksperci sprawdzają studium wykonalności. Jak zwał tak zwał - tak,
wiem: czepiam się.
5. W tym roku projekty są zbliżone - dla obydwu na pewno nie starczy
pieniędzy.
Zbliżone, czyli? Podobne?Na te same działania czy też na te same kwoty wsparcia z
EFRR? Brawo dla pana redaktora - nie widział wniosku na oczy, procedura na dobrą
sprawę się nie rozpoczęła a już wie, że nie starczy środków.
6. - Jeżeli wnioskodawcy się dogadają i zgodzą na obniżenie dofinansowania,
to nie jest wykluczone, że pieniądze mogłyby otrzymać obie instytucje. Ale
czy to możliwe? - zastanawia się Marta Kur, kierownik departamentu
wdrażania funduszy strukturalnych w Urzędzie Marszałkowskim.
Po pierwsze nie jest możliwe dogadanie się wnioskodawców o obniżenie finansowania.
Nie da rady. Poza tym nie ma stanowiska kierownik DWFS. Chociaż, trzeba zauważyć
niekonsekwencję w nazywaniu departamentu - w pierwszym akapicie mieliśmy jeszcze
"ds." ;) Już nawet nie wspomnę o tym, że Marta nie została zapytana o zgodę na
publikację nazwiska! A ono zostało spisane z blaszki naściennej...
Przekręcane wypowiedzi wkładane w usta osób spisywanych z tabliczek przy drzwiach.
Kiepsko. Jeśli pojawi się u nas człowiek z hasłem "prasa" na ustach to jeśli po sprawdzeniu
legitymacji okaże się to być GW - będzie kick.
KOMENTARZE:
IGANIECKA
18/02/2005 08:56
A ja sie czaję, żeby właśnie z tego działania wyjąć trochę pieniędzy... ale to już chyba z
"III edycji", nie?:) a poza tym, przeczytałam poradnik z Ministerstwa Finansów czy
Gospodarki i opadła mi szczęka. Nie wiem, czy potrafię to zrobić... ale będe się starała,
starała... Jeśli zaś chodzi o publikację nazwisk urzędników, to dziennikarz nie ma
obowiązku pytać o zgodę, pozdrawiam
BLADOSSO

18/02/2005 08:59
Hm. Nie ma? Jeśli jest wychowany to zapyta z kim rozmawia a nie potem losowo
przydziela wypowiedzi do nazwisk spisanych z tabliczek :> Głównie o to chodzi urzędnik też człowiek, i _wyraźnie_ dostał od nas info, że osobą kontaktową jest szefowa
departamentu... No to zależy z jakiego województwa jesteś ;) - bo jeśli chodzi o
warmińsko-mazurskie to konkursu na kulturę z 1.4 już nie będzie raczej...
IGANIECKA

18/02/2005 09:50
hej, odezwij się do mnie na maila, jesli możesz? iganiecka@gazeta.pl
GOŚĆ: INUL, HOST-D9ADA07E.ELSAT.NET.PL
18/02/2005 10:48
hmmm obowiazku moze nie miec ale chyba kultury troche powinien miec nie? swojej
osobistej aby
18/02/2005
GENERATOR WNIOSKÓW 3.0.0.11
Wiecie co macie robić http://www.mf.gov.pl/_files_/unia_europejska/simik/generator_3_0_0_11.exe.
KOMENTARZE:
MADIZKA

18/02/2005 10:28
No a gdzie wersja 3.0.0.10? ;-)))
GOŚĆ: INUL, HOST-D9ADA07E.ELSAT.NET.PL
18/02/2005 10:49
iza sledzisz na biezaco?????? jestem pod wrazeniem
BLADOSSO

18/02/2005 13:49
Ha. Czasem tak bywa, że jakaś wersja nie dochodzi do skutku... Zastanawiam się czy w
takim wypadku nastepuje zmiana na tuż przed publikacją, czy po prostu jest tak, bo...
tak. No ale mimo wszystko chciałbym mieć dostęp do changeloga. Choćby na www, bo o
wysyłaniu mailem nie marzę nawet... Chyba zacznę działać w tym kierunku ;) PS jestem
pod wrażeniem was obu :D
23/02/2005
ROZWIĄZANIE KONKURSU


Urzędasy nie zaczynają pracować o 7.30, tylko o 8.00. Te 30 minut poświęcają na
kawę i inne rzeczy nie związane z pracą.
Fałsz
Praca rzeczywiście zaczyna się o 7.30 i już od tej godziny telefony zaczynają dzwonić.
Zdarzają się dni, że nie masz czasu wyskoczyć aby czajnik wodą świeżą napełnić... A
podobno to dopiero gra wstępna przed prawdziwym kołowrotem ;)



Urzędaski zaczynają dzień od makijażu przy biurku. Czasem też o manicure zahaczą.
Prawda/Fałsz
Czasami zdarza się, że biuro zamienia się w salon kosmetyczny, no ale trzeba być
wyrozumiałym dla kobiet, gdyż czynią to w magicznej porze 7.30-8.00. No i robią to dla
siebie, nie dla facetów ;)



W toalecie można spotkać osoby myjące zęby po każdym, nawet najmniejszym
posiłku.
Prawda
Jest to osoba płci pięknej, o której krążą już anegdotki po całym urzędzie. Obojętnie czy

będzie to herbata, kawa czy ciacho - zaraz po konsumpcji wyciąga z szuflandii
szczoteczkę plus pastę i udaje się do toalety celem umycia zębów.


70% urzędasów w wieku powyżej 30 roku życia nie dezynfekuje rąk po wyjściu z
toalety.
Prawda
Nie były to badania w całkowitym tego słowa znaczeniu ale człowiek zmysł obserwacji
ma i... niestety do takich wniosków dochodzi. Niesmaczne ale prawdziwe. Dwa razy się
zastanów zanim podasz rękę urzędnikowi :>



Urzędnicy mają zagwarantowaną przerwę śniadaniową. Obiadową także.
Fałsz
Jeśli odpowiednio się schowasz to masz szansę na zjedzenie szybkiego śniadania ale...
Niech Cię zdybie szefostwo! Teoretycznie nie powie nic ale wzrok jakiego doświadczysz
powie Ci więcej niż sto słów. Lepiej nie jedz przy biurku. Nie bez kozery stołówka w
budynku jest czynna do 16, mimo iż praca kończy się 15.30.



Nadgodziny to w urzędzie temat tabu. W sumie to nie istnieją.
Prawda
Są ale ich nie ma. A nawet jeśli są i jakie są każdy widzi to bardzo proszę wziąć sobie
dzień wolny. Albo dwa. Podobnie z ekwiwalentami za zaległy urlop - forget about
equivalent!



W niedzielę w urzędzie można spotkać pracujących (pomijając stróżów i ochroniarzy).
Prawda
Był czas, że niektóre osoby nie dość, że zostawały po godzinach, pracowały także i w
niedzielę. Dostały dzień wolny.



O 15.30 korytarz urzędu zamienia się w boisko do ping-ponga a urzędujący zrzucają
garnitury, wdziewają dresiki i rozpoczynają rozgrywki.
Prawda
I to jest godne pochwały! ;)



Jedynym słusznym systemem operacyjnym na terenie urzędu jest GNU/Linux,
pakietem biurowym OpenOffice, przeglądarką Firefox a klientem poczty Thunderbird.
Fałsz
Króluje nieśmiertelna konfiguracja Windows + MS Office + IE + OE i jak na razie nic
nie wskazuje by miało być inaczej, ale... Będę wdrażał pewien system, eSOWA, który o
wiele lepiej działa pod kontrolą Linuksa, więc być może będę w posiadaniu pierwszego
komputera w urzędzie z Pingwinem na pokładzie ;) W miarę możliwości przekonuję do
porzucenia IE i OE na rzecz bardziej bezpiecznych aplikacji ale różnie z tym bywa. Siła
przyzwyczajeń czasem zwycięża...



Zawsze możesz powiedzieć co myślisz na dany temat do rozstrzygnięcia i
zaproponować najlepsze, Twoim zdaniem, rozwiązanie.

Prawda
Ale co z tego, skoro i tak zostaniesz kompletnie zignorowany?
Koniec konkursu, nikt nie wygrał a więc nagrodę skonsumuję ja :D Z uwagi na mizerne
zainteresowanie nie przewiduję kolejnych konkursów w przyszłości.

KOMENTARZE:
IGANIECKA
23/02/2005 11:50
cześć! kto wygrał w konkursie i co?
IGANIECKA
23/02/2005 12:40
i wszystko jasne
BLADOSSO

23/02/2005 12:46
:D
IGANIECKA
23/02/2005 14:19
Dowiedziałam się. Niestety, wnioski tylko do 1 kwietnia, a ja jestem kompletnie w
proszku, choćbym nie wiem jak sie starała, pozwolenia na budowę nie dostanę w tak
krótkim czasie:(
BLADOSSO

23/02/2005 14:23
Hmmm... Może będzie jeszcze jeden konkurs w drugiej połowie roku? Jeśli będą jakieś
oszczędności przetargowe to jest duża szansa. Zależy jaki jest plan alokacji środków w
danym działaniu na ten rok. Trzeba ich tam drążyć ;)
IGANIECKA
23/02/2005 14:44
alokacja śrdoków... uwielbiam ten europejski jezyk:) będę drążyć, będę
GOŚĆ: INUL, HOST-D9ADA07E.ELSAT.NET.PL
23/02/2005 17:09
hmmmm nikt? pytania byly tendencyjne
PLUSZOWA79

23/02/2005 19:12
ja to w ogole chcialam inny zestaw pytan:P
MADIZKA

23/02/2005 22:25
o moj bosh, nie poznałam Twojej strony blados... co tu tak żółto? to juz tak na wielkanoc?
GOŚĆ: PAJECZAKI, CHV6.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
25/02/2005 16:01
ooo! wystarczy na kilka chwil z oczu i juz jakie zmiany!!! myslalam, ze zle trafilam. ale po
chwili... urzedas... generator... :))) i juz OK:)pozdrawiam!!!:))) pajeczaki.blog.pl
01/03/2005
PLOTKA
W jaki sposób przerwać bardzo głęboką konwersację dwóch Kasiek, które są tak zaaferowane
rozmową, że wszelkie próby jej przerwania celem dowiedzenia się istotnych z mojego punktu
widzenia wiadomości spełzają na niczym? Hm. Po użyciu wymyślonej w ciągu 5 sekund
metody mogę z pełną świadomością stwierdzić, że to zadziała w każdym przypadku :D Oto

więc metoda - rzucamy mimochodem, głosem o normalnym natężeniu pytanie: a wiecie kto
jest w ciąży???
Działa.
KOMENTARZE:
IGANIECKA
01/03/2005 09:48
hi hi, cześć!
BLADOSSO

01/03/2005 09:50
Aloha ;)
GOŚĆ: INUL, DTZ201.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
01/03/2005 11:18
zbabiejesz bladosek zbabiejesz mi tam :)
GOŚĆ: PAJECZAKI, CHQ163.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
01/03/2005 12:42
:))))) coz za inwencja!!!;)
BLADOSSO

01/03/2005 12:46
Inul - nie wiem czy pamiętasz, ale w poprzedniej firmie też siedziałem z dwiema lasiami
;) Pajeczaki - trzeba było myśleć szybko i intensywnie ;) A wiadomo, że w sytuacjach
ekstremalnych korzystamy z nadludzkich zasobów :D
GOŚĆ: PAJECZAKI, CRC174.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
02/03/2005 14:20
;))) dobre:D
GOŚĆ: INUL, DUZ13.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
02/03/2005 21:52
bladosku pamietam i khy khy rozowa tez pamietam :)))
PLUSZOWA79

07/03/2005 08:20
:)) hehe
GOŚĆ: , 82-160-66-40.OLS.VECTRANET.PL
02/12/2005 00:50
noooooo debciu
03/03/2005
KONKURS ODWOŁANY
Całkiem niepostrzeżenie wystartował nam konkurs 02/05 i równie szybko został odwołany. Na
nic tłumaczenia ludziom, którzy przynoszą wnioski - chcą, żeby je przyjąć i basta! Dopiero we
wtrorek na stronie pojawi się oficjalna informacja w tej sprawie oraz zaktualizowany
harmonogram konkursów na 2005 rok. Czemu o tym piszę? Bo całe województwo już o tym
wie kanałami nieformalnymi ;>
Swoją drogą nieźle bym się wkurzył pisząc do ostatniej chwili po nocach wniosek, klnąc na
GEnerator, itp. żeby na samym końcu się dowiedzieć, że konkurs odwołany. A co do

Generatora Wniosków - trwa on na magicznym numerze 3.0.0.11. I spokój. I cisza. Byle nie
przed burzą.
Urząd będzie ISO wdrażał. Super. Wczoraj miałem spotkanie (szkolenie?) informujące o tym,
jakie ISO jest fajne, jak wszyscy będą go nam zazdrościć, no i że to zgodne z polityką
promowania jakości, i że liczymy na waszą współpracę. Dobra. Spoko. Dam z siebie wszystko
:D
KOMENTARZE:
IGANIECKA
03/03/2005 10:56
O ISO! Super! Słyszałes o Księdze Jakości, procedurach, misji, audicie i diupie?
Usłyszysz! Ja to mam za sobą. Pozdrówki
BLADOSSO

03/03/2005 11:02
Tia, tia ;) Siedziałem pół roku na praktyce w jednej firmie, gdzie etap końcowy wdrażania
miał miejsce... No i pan superauditor przyjechał i na naszej (kumpla + mojej) mapie
procesów wstawił pieczątkę "accepted" ;)
MADIZKA

03/03/2005 21:53
eeeee ISO... my już mamy;-)
GOŚĆ: PAJECZAKI, CJJ209.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
04/03/2005 10:45
:)tylko pamietaj: prace trzeba szanowac;) /tzn najlepiej zbytnio sie nie przemeczac;)/
INEZ.MARIA.ROZA

04/03/2005 14:51
łomatkoicórko...ISO ISoOlej
07/03/2005
ZUS ZLA 7-11.03
Zatem do łóżka czas ;)
KOMENTARZE:
BURZOCHRON

07/03/2005 12:10
jestem to pierwszy raz. jest super!!! bardzo oryginalnie
IGANIECKA
07/03/2005 14:33
To zdróweczka, zazdroszczę odpoczynku
GOŚĆ: , 193.24.221.9*
07/03/2005 21:46
zdrowiej nam o bladosie:))))
GOŚĆ: INUL, HOST-D9ADA07E.ELSAT.NET.PL
08/03/2005 11:31
bladosek kuruj sie kuruj :*

GOŚĆ: MLODA, RL42.INTERNETDSL.TPNET.PL
08/03/2005 12:45
zdrowiej nam zdrowiej:) i jestwes chyba jedyna osoba ktorej nigdy nie podejrzewalabym
o udawanie w celu uzyskania zwolnienia z pracy :D
GOŚĆ: INUL, HOST-D9ADA07E.ELSAT.NET.PL
12/03/2005 08:02
no ale napisalbys cos nie?
BLADOSSO

12/03/2005 16:13
Nie-e ;) Chory jestem.
GOŚĆ: WRRONA, IP3-C6.GL.DIGI.PL
13/03/2005 23:01
bry :)P
MADIZKA

14/03/2005 08:06
dosyć już tego wylegiwania, no!!! do urzędu marsz!!!
14/03/2005
WIELKI COME BACK ;)
Skoro świt o 8 rozpoczęła się praca. Biurko po ZUS ZLA zawalone zostało wnioskami. Mimo, iż
konkursy zostały odwołane beneficjenci składali projekty. Zostaną one w Urzędzie do czasu
startu konkursów w związku z zaktualizowanym harmonogramem, który został ogłoszony 8.03
i znaduje się na stronie Urzędu.
Nie ma czasu na pisanie, jest sporo do nadrobienia: poczty mailowej oraz pism wszelakich.
15/03/2005
ZACZAROWANE EURO
Artykuł na ngo.pl dokładnie opisuje rzeczywistość z jaką mamy tu do czynienia. Gorąca
polecam nie tylko potencjalnym beneficjentom... Najprawdopodobniej już niedługo nastąpi
szturm rozgoryczonych wnioskodawców na urząd. Będzie się działo... Artykuł dostępny na
http://www.ngo.pl/labeo/app/cms/x/101323.
PS Może niektórych dziwić aktualna wersja Generatora Wniosków - od prawie miesiąca (od
18.02) tkwi ona niezmiennie na magicznym numerze 3.0.0.11. W wielkim zaufaniu zdradzę, że
wszystkie nieoficjalne znaki na niebie i ziemi wskazują, iż jest to już wersja ostateczna...
Zdradziłbym więcej ale czekam na oficjalne potwierdzenie moich domniemań ;)
16/03/2005
TEKST DNIA
- Kaśka! Przestań się bujać na krześle!
- Czemu??
- Bo mnie usypiasz...
KOMENTARZE:
AKJINOLOPA

16/03/2005 15:54
:))))
PLUSZOWA79

16/03/2005 17:49
;D heh

MADIZKA

16/03/2005 22:49
buehehehe
GOŚĆ: PAJECZAKI, CHJ173.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
17/03/2005 07:03
hihihi oj wesolo tam masz.;)
17/03/2005
GENERATOR WNIOSKÓW 3.0.0.18
No tak - kto by przypuszczał, a jednak ;) Aktualna wersja Generatora Wniosków nosi numer
3.0.0.18 i jest do ściągnięcia ze strony Ministerstwa Finansów.
To już teraz wiem czemu nie dostałem odpowiedzi na pytanie o stabilność i ostateczność
poprzedniej wersji ;>
KOMENTARZE:
MADIZKA

17/03/2005 09:14
18??? Jak to 18??? A co z tymi wszystkimi numerami pomiędzy 11 a 18??? Czy decyzją
Ministerstwa Finansów nie ma już liczb 12, 13, 14, 15, 16, 17...?
BLADOSSO

17/03/2005 09:36
Mam wiele teorii na ten temat ale obalę je bądź potwierdzę dopiero jak umówię się na
kawę z panią informatyk z MF o fajowym głosie telefonicznym :D PS madiza - nie
pierwszy i nie ostatni raz ma taka sytuacja miejsce. I niekoniecznie wynika to z winy MF nie tylko GW gubi poszczególne numerki ale i też inne programy. Trochę więcej na ten
temat tu przeczytasz .
GOŚĆ: WRRONA, IP3-C6.GL.DIGI.PL
17/03/2005 16:28
no przeczytałam wszystko :)PP blados to może teraz ty zrobisz to samo u mnie? :PPP
nie... lepiej jednak dla własnego dobra tego nie rób :P milego dnia :)P
GOŚĆ: INUL, DUI95.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
18/03/2005 09:39
chyba sobie to sciagne i zobacze co to za badziew jest
GOŚĆ: NETO, ARR82.INTERNETDSL.TPNET.PL
21/03/2005 18:26
WIOSNA WIOSNA WIOSNA Ja tu przyszedlem bo mnie Inula zmusila :P
18/03/2005
SERWIS ZPORR.GOV.PL PADŁ
Aktualizacja z godziny 12.45:
Strony odzyskały swoją żywotność ;)
Aktualizacja z godziny 10.22:
Nie działają też strony:





zporr.gov.pl,
efs.gov.pl,
eog.gov.pl,
npr.gov.pl,




mgpip.gov.pl,
funduszestrukturalne.gov.pl.

Info z godziny 10.15:
Jak mówi komunikat poniżej nastąpiło zbyt duże obciążenie serwera i nie można załadować
aplikacji odpowiedzialnych za wyświetlanie zawartości strony.
Komunikat dostępny w tej chwili na stronie:
Server Error in '/PFS_Wzorce' Application.
Server Too Busy
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web
request. Please review the stack trace for more information about the error and where it
originated in the code.
Exception Details: System.Web.HttpException: Server Too Busy
Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request.
Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the
exception stack trace below.
Stack Trace:
[HttpException (0x80004005): Server Too Busy]
System.Web.HttpRuntime.RejectRequestInternal(HttpWorkerRequest wr) +148
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.1.4322.2032; ASP.NET
Version:1.1.4322.2032
Nie chcę być uszczypliwy ale jak coś opiera się na rozwiązaniach rodem z Redmond...
KOMENTARZE:
INEZ.MARIA.ROZA

19/03/2005 18:49
padniętego szczypać..?
BLADOSSO

19/03/2005 22:38
Kto padł niech czem prędzej się podniesie ;)
MADIZKA

22/03/2005 13:01
a gdzie kolejne wpisy o boski bladosie, nauczycielu mój??? ;-)
GOŚĆ: PSTRYK, AIH71.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
22/03/2005 16:13
Redmont? a nie Redmond? :> Czek dis ałt...
GOŚĆ: INUL, HOST-D9ADA07E.ELSAT.NET.PL
23/03/2005 07:02
no zwislo i co blados tez zwisl?
BLADOSSO

23/03/2005 07:40
pstryk: rzeczywiście ;> Sprawdzone i poprawione - dzięks. inul: miło, że się martwisz ;)
ale zwisa brak :D
GOŚĆ: HESUS, 81.15.226.5*
23/03/2005 08:53
A podobno w/g doktryn unijnych urzedy panstwowe powiny smigac na licencjach GNU
czy sie myle ?

INEZ.MARIA.ROZA

24/03/2005 01:37
no ja rozumiem - generator padł. ale , na miłość boską, ty bladosso wróć do żywych
BLADOSSO

25/03/2005 10:06
Hesus - ten temat poruszymy niebawem na łamach urzędasa ;> Bo z jednej strony
Komisja Europejska mówi o używaniu oprogramowania na licencji GNU, z drugiej
finansuje zakupy softu made in Microsoft z trzeciej wreszcie ulega naciskom wielkich
korporacji w sprawie patentowania oprogramowania... Pokopię w dokumentach, co by
mieć czarno na białym ;>
25/03/2005
WESOŁYCH KURCZAKÓW ;)
Plotki o mym zniknięciu są mocno przesadzone ;) Po prostu zaczął się konkurs 02/05 i
wściekli beneficjenci składający projekty w pierwszych dniach konkursu ;)
W komentarzach do poprzedniego wpisu Hesus poruszył pewien istotny i ważny aspekt
informatyzacji urzędów. Postaram się niebawem zbadać sprawę głębiej i podzielić się tu
wynikami swoich poszukiwań...
A tymczasem... Wesołych kurczaków ;)
KOMENTARZE:
GOŚĆ: WRRONA, IP3-C6.GL.DIGI.PL
25/03/2005 11:48
wesołego karpia i mokrego zająca blados :)))
GOŚĆ: INUL, HOST-D9ADA07E.ELSAT.NET.PL
25/03/2005 12:05
Wesolych Bladosku :*
GOŚĆ: NETO, ARR82.INTERNETDSL.TPNET.PL
25/03/2005 17:06
Wesolych jajek bo wolnych :D
PLUSZOWA79

25/03/2005 17:20
radosnych i spokojnych Swiat Wielkiej Nocy urzedasie;))
INEZ.MARIA.ROZA

26/03/2005 18:27
starym zwyczajem pykniem się jajem
MADIZKA

27/03/2005 15:29
Wesołych świąt, bladosku!!! p.s. Nie zadzwoniłeś? hmm... tym razem bym się odezwała;)
BLADOSSO

29/03/2005 10:00
blados, w przeciwieństwie do listonosza, zawsze dzwoni tylko raz :D
29/03/2005
ŚWISTAKOWANIE...

...czyli "a świstak siedzi i pakuje wnioski w te kartony"...
KOMENTARZE:
GOŚĆ: URZĘDAS PO SĄSIEDZKU ;), AGZ230.INTERNETDSL.TPNET.PL
31/03/2005 10:59
hihih widziałem te piękne kartonili, cóż za estetyzm hehehe nawet w tej chwili na nie
spoziram
30/03/2005
WIOSNA?
Tak. Wiosna. Jeśli ktoś jeszcze śmie wątpić to zapraszam na stronę
google.pl. W jednej chwili pozbędzie się złudzeń ;)>
KOMENTARZE:
GOŚĆ: PAJECZAKI, CJG227.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
30/03/2005 14:19
bylam - widzialam. ale nawet bez tego juz nie mam zludzen;)) chociaz wiaterek chlodny...
GOŚĆ: CHARLOTTE, XDSL-6501.WROCLAW.DIALOG.NET.PL
31/03/2005 10:11
no nareszcie wiosenka :) Cieplo, przyjemnie i na googlach tez az milo bylo spojrzec :-)
Szkoda ze tylko wczoraj. Pozdrowienia z Wro bladosku :-)
INEZ.MARIA.ROZA

31/03/2005 10:28
eee tam na google. za okno popatrz - wiosna panie sierżancie
31/03/2005
WSPARCIE DLA CIEBIE
Od pewnego czasu wzmożyły się telefony od osób indywidualnych, które chciały się dowiedzieć
czegoś więcej na temat wsparcia z EFSu (Europejski Fundusz Społeczeny). Trochę dziwne to,
że akurat teraz i trochę dziwne, że w temacie EFSu, gdyż zajmujemy się I i III priorytetem
ZPORRu (z wyłączniem działania 3.4). Tematyką tą zajmuje się Wojwódzki Urząd Pracy.
Klucz do odpowiedzi na tę zagadkę znajduje się tutaj...
Jednym słowem kampanię wyborczą na Warmii i Mazurach możemy uznać za otwartą. Tia.
KOMENTARZE:
MADIZKA

31/03/2005 13:59
A ja się będę dokształcać informatycznie w ramach EFSu...
PLUSZOWA79

31/03/2005 18:01
jejku..jak dobrze,ze z bladosem mozna tez normalnie pogadac,bo tego urzedowego
gadania prawie w ogole nie lapie hyhy;0 respect;>
INEZ.MARIA.ROZA

05/04/2005 12:55
o żesz w mordę... i nic poza tym? nie masz tam jakiejś ponętnej koleżnki zza biurka,
wiosny jakiejś konkretniejszej... bo się tak resortowo zrobiło, że nic nie rozumiem

31/03/2005
GENERATOR WNIOSKÓW 3.0.0.21
Tak. Pojawiła się kolejna wersja Generatora Wniosków - 3.0.0.21. Najnowszą wersję możesz
ściągnąć ze strony Ministerstwa Finansów.
KOMENTARZE:
GOŚĆ: DANY88, ADD134.INTERNETDSL.TPNET.PL
01/04/2005 16:28
ciekawe czy do 30 kwietnia bedzie wersja 3.0.0.50 ?:) stawiam piwo ze bedzie w tych
okolicach:) ps. w mazowieckim mozna zapomniec o zporr na ten rok - wycackali sie z
kursem euro i wstrzymują nabory:)))) pozdrawiam urzędasów
BLADOSSO

02/04/2005 12:50
W warmi*sko-mazurskim zmieniono alokacj* i konkursy dalej trwaj* ;)
06/04/2005
O 6.50 W URZĘDZIE...
...panuje cisza absolutna. Można spokojnie popracować.
06/04/2005
GENERATOR WNIOSKÓW 3.0.0.23
Bardzo proszę - pojawiła się kolejna wersja Generatora Wniosków - 3.0.0.23. Możesz ją
ściągnąć ze strony Ministerstwa Finansów.
KOMENTARZE:
INEZ.MARIA.ROZA

08/04/2005 03:19
ło matko i córko!!!
BALTYCKA

12/04/2005 18:14
prometeizm godny medalu. jestem pod wrażeniem tematyki i odautorskiej
pomysłowości. pozdrowienia dla urzędników z 'duszą' :]
BLADOSSO

13/04/2005 07:56
Prometeizm? Nie, dziękuję :D Zbyt dobrze pamiętam finał jego imprezki... Ale wiedza w
ręce ludu! Kto wie, niech powie gdyż nie milczenie jest domeną wiedzy. Dzięki :D
11/04/2005
ZPORR.WARMIA.MAZURY.PL
Po trzech miesiącach prac pojawił się od dawna
zapowiadany, nowy serwis dotyczącyc ZPORRu w
województwie warmińsko-mazurskiem. Za jakiś czas
pokuszę się o prostą ocenę web usability tegoż serwisu...
KOMENTARZE:
INEZ.MARIA.ROZA

11/04/2005 12:48

bladosso! a coś dla nas, zwykłych ludziów
BLADOSSO

11/04/2005 13:39
Specjalnie dla inez, co zeszła na margines kolejny wpis będzie nosił tytuł "Nadgodziny i
korupcja" :D
GOŚĆ: PAJECZAKI, CHD193.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
11/04/2005 13:51
a na safari banerek scisniety jak kiszeczka a obrazka tego co tu u Ciebie widac to nie ma
w ogole;) /czyli nie testowali dla tych mniejszosci co na makach siedza?... ;) - ale spoko na firefox jest ok;)
BLADOSSO

11/04/2005 13:56
Pajęczaki: ten obrazek na dzień dobry się ładuje, na indeksie ;) a raczej na
www.zporr.warmia.mazury.pl/179-41c96ee403b95.htm ;> PS kiedy mówiłem, że strona
się wywala w Firefoksie to odpowiedzią było - no tak, zapomnieliśmy dodać dopisku, że
strona zoptymalizowana dla IE 6.0 :D
GOŚĆ: CHARLOTTE, DIAL-3001.WROCLAW.DIALOG.NET.PL
11/04/2005 21:22
Heh, na stronie dolnoslaskiego WUPu polowa informacji jest dostepna tylko i wylacznie
pod IE - jest tam takie czarodziejskie menu na ktorym pod IE widac przyciski a pod
Firefoxem niebieski pasek. Przynajmniej w serwisie EFS'owym :-). DWUP wie o tym, a i
owszem i jak sie do nich dzwoni z pytaniem gdziez sa takie a takie informacje radzi
wlaczyc IE ;-)
GOŚĆ: PAJECZAKI, CIQ238.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
12/04/2005 13:04
bladosso:) no jak mogli zapomniec! /'ze strona zoptymalizowana dla IE 6.0!!!hihihi
'czarodzieje'/... ps. ale ja tu nie mam IE... to dupa. /uuups/... ale mniejszosc sie nie liczy wiem wiem;))) pozdrawiam:)
GOŚĆ: ZPORR.WARMIA.MAZURY.PL, AGZ230.INTERNETDSL.TPNET.PL
15/04/2005 14:26
Hej T aka bladosso., jesli już przygotujesz tą ocenę to prześlij mi ją. Pomoże mi ona w
redagowaniu zawartości w sposób by strona była very web-usable :-). A jeśli masz jakieś
pilne uwagi to dzwoń - masz przecierz mój numer w kontaktach lub podejdź - to tylko
kilka kroków. Czekam... . Pozdrawiam serdecznie... Ps. Może lepiej się spełnisz w pracy
jako informatyk lub webmaster a nie urzędas:-) Z urzędniczymi pozdrowieniami...
BLADOSSO

15/04/2005 14:53
No to teraz zgaduj czym się zajmowałem w poprzedniej pracy :D
13/04/2005
NADGODZINY I PRÓBA KORUPCJI
Od 6.50 do 21.50. 15 godzin - nie mniej i nie więcej? Nie wierzysz, że to możliwe w urzędzie? A
jednak! O mitach już pisałem tutaj... A jeśli dalej nie wierzysz to polecam lekturę Wielkiej
Księgi Wejść i Wyjść.
Wróćmy do meritum. Końcówka konkursu 02/05 spowodowała nieoczekiwany przez nikogo
natłok wniosków - nieoczekiwany, gdyż alokacja środków na działania w tym konkursie nie
była jakaś szczególnie porażająca. Łącznie jakieś 43,7 mln zł. Ale cóż można poradzić na
beneficjentów ;)

Pokój zastawiony wnioskami. Po wcześniejszym faksie informującym o odrzuceniu wniosku z
powodu niezgodności wersji elektronicznej z papierową (różne sumy kontrolne) przybył
potencjalny beneficjent celem ponownego złożenia. Pokój pusty, tylko on i ja.
- Bardzo Panu dziękuję za ten faks, gdyby to pismo przyszło pocztą na pewno byśmy nie
zdążyli...
- Wie Pan, wiem jak to jest jak się składa wnioski - dlatego właśnie wysłałem to faksem.
- Naprawdę bardzo Panu dziękuję, nie każdy by tak postąpił... Bardzo proszę...
(w tym momencie następuje wyciągnięcie pomiętych banknotów z kieszeni i próba przekazania
do rąk)
- Nie, dziękuję.
- Ale Pan naprawdę nie musiał tego robić, proszę to przyjąć! - wykrzyknął próbując wcisnąć
pieniądze do zaślepionych kieszeni marynarki.
- Proszę Pana - na tym polega moja praca, za to pobieram wynagrodzenie. Proszę się uspokoić.
- No dobrze. - powiedział chowając pieniądze - Ale ja tu jeszcze do Pana wrócę... Do widzenia.
- Do widzenia.
KOMENTARZE:
MADIZKA

13/04/2005 10:25
no ładnie, ja to tylko czekoladki dostaję;-)
GOŚĆ: LIL, AMH240.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
13/04/2005 13:15
no cóż, urzędników jest chyba niewiele, którzy nie biorą 'dodatkowych pieniędzy', ale
sam fakt, że urzędy są skorumpowane leży po obu stronach wina, po stronie nas, że
dajemu urzędnikom 'dodatkowe pieniądze' i po stronie tych urzędników, którzy je
biorą... ja szczerze powiedziawszy nigdy nie dałem nikomu 'dodatkowych pieniędzy', a
jesli dałem to nieświadomie, tak czy siak wiem, że urzędy są skorumpowane bo znajomi
mi mówią (a wątpie by każdy mój znajomy kłamał;)) o różnych dziwnych przypadkach no
i że urzędnicy wolą ciągnąć sprawe miesiąc niż dwa dni i mieć z głowy oraz zadowolić
klienta - jednym słowem niektóre papierki muszą poleżeć w urzędzie aby nabrały mocy
prawnej - lol ;) niedość, że za nasze pieniądze siedzą w urzędach to jeszcze niechcą nam
pomóc?;) albo są nie kompetentni - urząd skarbowy - tu mówią inaczej, a tam jeszcze
inaczej ;)
GOŚĆ: , 213.76.128.15*
13/04/2005 19:28
To jest przestepstwo. I to sie zglasza w odpowiednich organach. Pozdrowienia :-)
BLADOSSO

13/04/2005 19:56
Hm. Art. 228 i późniejsze Kodeksu Karnego (prawo.interia.pl/kodeksy?aid=7717)
wyjaśniają kiedy zostanie popełnione przestępstwo... Tutaj nic takiego nie zaistniało
IMHO. Chyba, że Gości potrafisz wskazać konkretny zapis?
GOŚĆ: PAJECZAKI, CJG85.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
13/04/2005 21:41
hmmm znam faceta ktory wciska wszystkim jakies lapowki. bo ma taka fantazje. i uwaza
ze to normalne i tak trzeba... nic dodac nic ujac. oto polska wlasnie. pozdrawiam:)
GOŚĆ: CHARLOTTE, AWY32.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
14/04/2005 01:16

Jeden Blados wiosny nie czyni, ale ... oby więcej takich urzędasów :) Pozdrawiam
cieplutko z ... chciałam napisać Wro, ale sie rozejrzlam i przypomnialam sobie że dziś
siedze w Wałbrzychu :|.
GOŚĆ: DANY, ADD134.INTERNETDSL.TPNET.PL
14/04/2005 09:53
witam! mam pytanie do bladosso czy by przyjął np. czekolade albo bomboniere:)? albo
słodką bułkę, w końcu siedzi sie do 21, a wnioskodawca wiedział o większej zyczliwości i
wyruzomiałości urzędnika.
BLADOSSO

14/04/2005 10:32
Dany - być może Cię rozczaruję ale nie wziąłbym, mimo najszczerszych chęci
potencjalnego beneficjenta ;> Urząd to miejsce pracy, w którym obowiązują pewne
zasady. Być może nie wszyscy się do nich stosują lecz ja zamierzam przy nich trwać. Bo
wtedy, pomyśl, dziś bułka a jutro?
GOŚĆ: INUL, HOST-D9ADA07E.ELSAT.NET.PL
14/04/2005 11:25
a jutro czekoladki z likierem :)
BLADOSSO

14/04/2005 16:05
Inul - o ile dostarczysz je osobiście :D
SEKRET_ADMIN

15/04/2005 00:00
ja też tak chcę tzn. nie przyjmować tylko żeby chcieli dawać!!!!
INEZ.MARIA.ROZA

15/04/2005 14:01
bladosso! DZIĘKI O PANIE URZĘDNIKU!!! dla mnie..? ach! cóż za zaszczyt mię kopnął!
a w wielkiej tajemnicy powiem ci, że małżonek mój przyjął kiedyś łapówkę dziękczynną.
byłabym oburzona, gdyby nie fakt, że darczyńcą był osiemdziesięcioletni mieszkaniec wsi
na końcu świata, zaś samą łapówkę stanowił kilogram jabłek z jego sadu. wręczając je
staruszek powiedział "niech twoją rodzinę bóg ma w opiece". co miał kristobal zrobić...
grzech nie zgrzeszyć w takich okolicznościach
GOŚĆ: , 213.76.128.15*
15/04/2005 14:47
Blados, to pewnie bedzie proba przekupstwa. Art 229 par. 1. Poza tym Pan oswiadczyl, ze
jeszcze wroci. Czyzby cos obiecywal :-) A poza tym zawsze mozna sie do matki Fundacji
przez wielkie B. zwrocic o wykladnie :-)
BLADOSSO

16/04/2005 10:48
Witamy Szpitalną ;) KK Art. 229. § 1. Kto udziela lub obiecuje udzielić korzyści
majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej
funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Hm. Ani nie
udzielono korzyści ani nie obiecano takowej... Była to próba zapłaty za coś co i tak już się
wydarzyło, co było zgodne z procedurą powiadamiania i co w żaden sposób nie wpływa
na dalszą ocenę składanego wniosku. Hm. Ciekawy przypadek ;) inez.maria.roza pisze
"grzech nie zgrzeszyc w takich okolicznosciach" tu jednak sytuacja inną była. Pan
oświadczył, że wróci :D Będzie można dokonać "wręczenia kontrolowanego" ;>

MATKA.KOBITKA

18/04/2005 11:07
Gratuluję postawy :) Ja nigdy nie usiłowałam nikogo skorumpować, ale może nigdy nie
byłam aż w takiej potrzebie? Kiedyś człowiek rzeczywiście był "na łasce" pana-i-władcyurzędnika. Teraz to się zmieniło i ostatnie moje doświadczenia z urzędnikami były
bardzo pozytywne. Wszyscy byli mili i uczynni (choć niektórzy niekompetentni). Wiele
spraw załatwiają tak, aby ułatwić życie petentowi (szczególnie jeśli petent jest z
dzieckiem) zgodnie z zasadę, że to urzędy są dla ludzi, a nie odwrotnie. Szkoda, że nie
wszyscy dostrzegają tą zmianę i normalne zachowanie odbierają jako coś niezwykłego.
15/04/2005
GENERATOR WNIOSKÓW 3.0.0.24
Pojawiła się kolejna wersja Generatora Wniosków - 3.0.0.24. Możesz ją ściągnąć ze strony
Ministerstwa Finansów.
KOMENTARZE:
GOŚĆ: DANY, ADD134.INTERNETDSL.TPNET.PL
15/04/2005 09:24
chyba ministerstwo finansów czyta tego bloga i komentarze bo wzieło sobie do serca ze
jak juz zmieniają co tydzien generator to przynajmniej beda sie trzymac kolejności
wersji:) pozdrawiam beneficjentów:) miłego ściągania i poprawiania!!!
BLADOSSO

15/04/2005 10:32
Dany - powiem Ci w zaufaniu, że już miałem 10 wejść z domeny .gov.pl (Rządowe, PL) :D
INEZ.MARIA.ROZA

18/04/2005 16:53
i co teraz? może tam już teczkę z danymi ci poświęcili.
GOŚĆ: PAJECZAKI, CIL145.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
19/04/2005 10:33
na teczki to trzeba uwazac ;)
GOŚĆ: WREDNA, DUN124.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
20/04/2005 20:43
nudy na pudy
MADIZKA

21/04/2005 09:12
a może byś tak coś w końcu napisał, co? przestań sie tymi wnioskami zasłaniać;-)
BLADOSSO

21/04/2005 12:14
Aha, jasne ;> Może napiszę o tym, że w dniach 26-27.04 cały Departament jest na
wyjezdnym? ;) Szczegóły na www.zporr.warmia.mazury.pl/179-41dbed0ff3744-33.htm
GOŚĆ: PAJECZAKI, CII66.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
23/04/2005 00:54
ooo to juz jest cos ;)
25/04/2005
RUSZA NABÓR DO 3.1 OBSZARY WIEJSKIE

Do rozdysponowania jest 25 mln złotych a szacunkowa ilość projektów jakie zostaną złożone to
okolice 300 wniosków ;> Nie bierz tego jednak do siebie - poprzedni konkurs obstawialiśmy
na góra 40 wniosków a wpłynęło 137...
A jutro i pojutrze szkolimy się intensywnie w ramach Phare PL 2002/000-580-01.08
Przygotowanie projektów do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Program dość napięty ale miejmy nadzieję, że starczy czasu na atrakcje ;).
PS Tutaj do poczytania oficjalna informacja o naborze do konkursu 03/05 oraz wytyczne dla
beneficjentów tego konkursu.
KOMENTARZE:
GOŚĆ: WREDNA, DVM45.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
25/04/2005 20:37
paktyczne nudy?
MADIZKA

25/04/2005 23:06
no wreszcież coś napisał... tylko co? eh mam nadzieję, że relacja ze szkolonka będzie
ciekawsza;-)
GOŚĆ: PAJECZAKI.BLOG.PL, CIB165.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
26/04/2005 10:20
...to ja tez poprosze te wszystkie atrakcje na raz i to natychmiast!!! ;)) ech...
INEZ.MARIA.ROZA

26/04/2005 11:49
dobra! jak już będziesz mądry po tym szkoleniu, to odpóść nam wiedzę ogólną. skup się
na atrakcjach!!! proszę:)))
27/04/2005
GENERATOR WNIOSKÓW 3.0.0.27
Człowiek ani na chwilę nie może opuścić stanowiska pracy - pojawiła się kolejna wersja
Generatora Wniosków - 3.0.0.27. Możesz ją ściągnąć ze strony Ministerstwa Finansów.
KOMENTARZE:
AMATUL

05/05/2005 12:02
Oni z tym generatorem totalnie zgłupieli... ręcę opadają...
INEZ.MARIA.ROZA

05/05/2005 18:21
nic się tu, panie, nie dzieje... no zastój totalny
06/05/2005
REKOMENDOWANY PRZEZ FRYTKI
Zastój? Marazm? Apatia?
Hm. Nie.
Po prostu znojny i codzienny work. Potencjalni beneficjenci dzwonią, konsultują, wywiadują.
Potem przychodzą z wnioskami pełnymi załączników i nadziei na dofinansowanie. Obawy nie
znikają po złożeniu, bo pytają ile to już "na oko" na dane działanie wpłynęło. Mierzą swoje
szanse, szacują, dokonują predykcji.
Tu nie ma nic na pewno - to nie dopłaty bezpośrednie za posiadanie. Konkurs, zawody,
olimpiada. Mistrzostwa, w których zwycięzcą może się okazać ostatni na mecie z uwagi na

dobro województwa. Odwołania, protesty, burza medialna, podsłuchy ABW, kontrole.
Codzienność.
Mimo tego składają, teraz na 3.1. Ostatnie dwa dni konkursu i zmasowany ale nie
zamaskowany atak beneficjentów na 25 mln zł...
PS Pragnę przeprosić wszystkich, którzy zajrzeli tutaj zaintrygowani znajomym tytułem - no
niestety, taka jest potęga reklamy ;)
KOMENTARZE:
RAM21

06/05/2005 14:41
nie da się ukryć, że tytuł jest.... zaczepny:)) Pzdr
GOŚĆ: PAJECZAKI, CHC135.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
07/05/2005 21:23
a tak poza tym mamy bardzo zimna ale ladna wiosne ;))) pozdrawiam :)
BLADOSSO

08/05/2005 11:52
No no no - nie napalać się na lato w tym roku, ciepło już było :D
INEZ.MARIA.ROZA

09/05/2005 13:55
jak mogłeś? tu zwykłe przeprosiny nie wystarczą!!! tu trzeba mięcha dla ludzi!
13/05/2005
URZĘDAS NAD MINISTERSTWEM
Na chwilę wyłaniam się znad stosu 202 wniosków (wobec obstawianych 200),
które spłyneły na działanie 3.1 Obszary wiejskie. A śpieszę donieść, a raczej
pochwalić się, że urzędas już od dłuższego czasu znajduje się nad
Ministerstwem Finansów. Jak to możliwe?
Wpisz w Google hasło "aktualny generator wniosków" albo po prostu kliknij w
tym miejscu. I samodzielnie się przekonaj ;)
KOMENTARZE:
MJU_MJU

13/05/2005 12:54
no to dodaj jeszcze 2 konkursy grantowe ogłoszone przez NBP (www.nbp.pl),
pozdrawiam
BLADOSSO

13/05/2005 13:00
Hm. Nie bardzo rozumiem do czego mam dodać te 2 konkursy NBP? Pozdrowionka ;)
AMATUL

13/05/2005 13:25
:)
GOŚĆ: PAJECZAKI, CJH139.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
13/05/2005 17:33
ja wiem:) chwalipieta!!!! ;) pozdrawiam:)
GOŚĆ: CHARLOTTE, XDSL-6501.WROCLAW.DIALOG.NET.PL

13/05/2005 19:39
może dlatego: :) Pozdrowka bladosku :*
GOŚĆ: CHARLOTTE, XDSL-6501.WROCLAW.DIALOG.NET.PL
13/05/2005 19:40
No i mi zjadlo wyjasnienie ... :/ Hmm to sprobuje bez nawiasów ostrych: meta
name="keywords" CONTENT="generator wniosków,nowy generator,aktualny
generator,simik,generator"
BLADOSSO

14/05/2005 07:47
I tu się moja droga Karolinko mylisz ;) Znaczniki meta już dawno nie są wytycznymi dla
robotów wyszukiwarek ;> A już szczególnie dla królowej, czyli Google :D
INEZ.MARIA.ROZA

16/05/2005 11:01
tak czy inaczej... wspaniała akcja kapitanie!!!
GOŚĆ: CHARLOTTE, XDSL-6501.WROCLAW.DIALOG.NET.PL
16/05/2005 14:12
No to skoro meta się nie liczy to może nowe wytyczne są bardziej .. hmm.. emocjonalne i
Google Cie po prostu lubi :-).
MJU_MJU

17/05/2005 09:54
a ja myślałam, że jak kasa, to nie jest ważne skąd, byle czysta była :)
BLADOSSO

17/05/2005 10:53
mju_mju - no kasy wszędzie jak lodu, tylko aplikować, aplikować ;) Tutaj jednak
prezentujemy fundusze dostępne w ramach I i III priorytetu ZPORR ;)
18/05/2005
CIĘŻKI ŻYWOT WNIOSKODAWCY...
"Chętnych do skorzystania z funduszy strukturalnych ZPORR jest kilkakrotnie więcej niż
przyszłych beneficjentów. Chciałoby się wierzyć, że przez szczeble postępowania
kwalifikacyjnego przechodzą wnioski najlepsze, najpotrzebniejsze, najlepiej przygotowane.
Większość musi przepaść... Z powodu ograniczonych środków pomocowych? Na pewno. A
jeśli nie są doskonale przygotowane, to dlaczego? Oto historia odrzuconego wniosku..."
Powyższy cytat pochodzi z artykułu "Fundusze strukturalne. Wyznania przegranego"
dostępnego w serwisie gazeta.pl.
No i tak bywa. Osoba, która przez całe życie nie miała do czynienia z pisaniem projektów, czy
też zarządzaniem nimi a w końcu rozliczaniem nie jest w stanie napisać samodzielnie projektu
do funduszy strukturalnych. No dobrze - napisze go ale zostanie on odrzucony na pierwszym
etapie oceny. Dodam, że nie sztuką jest napisanie projektu. Sztuką jest wydanie 100%
zakontraktowanej sumy, rozliczenie finansowe i merytoryczne (wszyscy uwielbiamy
sprawozdanka, co? ;) oraz... przetrwanie kontroli. Wtedy można mówić o pozytywnym
zakończeniu projektu. Ale to dopiero przed beneficjentami...
O wiele lepszą sytuację, niż osoba opisująca swoje doświadczenia ze ZPORRem, mają gminy,
które wcześniej aplikowały (ze skutkiem pozytywnym) do funduszy przedakcesyjnych (np.
Phare). Zostały 'przećwiczone' na różnorakie sposoby i teraz już na spokojnie do konkursów
podchodzą. Bez nerwów. Bez stresu. Bez podstawowych błędów.
Zgodzę się, że dokumenty są pisane dość ciężkim językiem, którego po pierwszym czytaniu nie
sposób ogarnąć. Lecz niezrozumiałym faktem jest dopisanie do listy obowiązków danego
pracownika napisanie projektu a następnie poprowadzenie go. Nie sposób aby było to

dodatkowe zajęcie. Dopóki tego decydenci nie zrozumieją to wnioski będą odrzucane już na
etapie oceny formalnej... Każdy Urząd Marszałkowski jest zobligowany do prowadzenia
punktu konsultacyjnego, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat danego
konkursu. Nierzadko beneficjenci przychodzą już z napisanym projektem, celem wyłapania
sformułowań, które są niejasne, itp. Czynią to nawet bardzo często. Na kilka dni przed
terminem ostatecznego przyjmowania wniosków praca polega prawie tylko na rozmowach
telefonicznych - tą drogą starają się uzyskać porady beneficjenci, którym do urzędu daleko.
Być może nie w każdym UM jest tak jak u mnie...
KOMENTARZE:
GOŚĆ: NETO, ARR82.INTERNETDSL.TPNET.PL
19/05/2005 10:52
Za czasow mojej praktyki w UM(miejskim) nasz wydzial przeprowadzal kontrole
programow srodowiskowch w szkolach publicznych.na +\- 30 skontrolowanych
placowek 3 wywiazaly sie ze swoich obowiazkow i mialy wszystko ok :>
GOŚĆ: CHARLOTTE, XDSL-6501.WROCLAW.DIALOG.NET.PL
21/05/2005 09:29
Sprawozdanka .. mrrrauuuu... :-) No jasne, że uwielbiamy. Pasjami :) Tak, napisanie
wniosku, podpisanie umowy to dopiero preludium.
GOŚĆ: DANY, ADD134.INTERNETDSL.TPNET.PL
24/05/2005 11:32
bladosso, wydaje mi się ze 95% beneficjentów pisze swoje projekty, prowadzi sprawe,
jesli otrzyma dofinansowanie to rolzicza,raportuje i itp. - robią to pracownicy gmin,
powiatów którzy nawet nie mają tego zapisanego w swoim zakresie obowiązków. Ale kto
bedzie znał najlepiej inwestycję jak nie ten pracownik (np, dot. drogownictwa, ochrony
środowiska czy spraw budowlanych)??? A wynajęcie firmy która to zrobi kosztuje i nie
ma sie pewności ze sie otrzyma dofinansowanie (i tak wszyscy wiemy ze ządzą układy
wniosek moze byc super ale dostanie kase gmina której wójt/burmistrz zna wojewode,
marszałka [a jak są z tej samej partii to kasa murowana]). pozdrawiam
INEZ.MARIA.ROZA

25/05/2005 10:57
a coś dla mnie?:)))
BLADOSSO

25/05/2005 11:55
Dany, z projektów, które są u nas składane nie było jeszcze takiego, który w całości byłby
stworzony przez beneficjenta. Jeśli chodzi o projekt - ok, można go we własnym zakresie
napisać. Ale jeśli chodzi już o załączniki (szczególnie studium wykonalności) to 100% ich
jest robione przez zewnętrzne firmy. Skąd wiadomo? Bo zazwyczaj na pierwszej stronie
takiego studium firma wrzuca swoje logo. Co do pewności do dofinansowania - _nigdy_
nie ma 100% a wynajęcie fachowców przybliża to prawdopodobieństwo ku setce... Co do
układów/układzików - jeśli dzieje się coś podejrzanego to gminy, które nie otrzymały
należnego (wg dofinansowania) podnoszą bunt, nie siedzą jak myszki pod miotłą. Zobacz
na przykładzie kujawsko-pomorskiego - gminy podniosły larum, media podchwyciły i w
efekcie wszystkie konkursy będą powtarzane. No i jednocześnie NIK wkroczy do
wszystkich urzędów marszałkowskich. To już nie te czasy, kiedy załatwiało się sprawy
pod stołem - teraz wszystko jest widoczne na talerzu, każda decyzja musi mieć racjonalne
uzasadnienie, więc... aby do końca dnia i wszystkim życzę udanego długiego. Urząd nie
pracuje w piątek ale odrabia 11.06.
BLADOSSO

25/05/2005 11:56
Inezko moja ulubiona ;) No niestety chwilo brak przypowieści Tobie jak i mi bliskich...
Staram się wyłuskać z urzędowania te najczystsze perełki ale ciężko, sezon ogórkowy chwilowo mam nadzieję...
25/05/2005
GENERATOR WNIOSKÓW 3.0.0.30
To się zbliżało i zbliżało nieuniknienie i nieuchronnie, w końcu nadeszło... Czekaliśmy prawie
cały długi miesiąc ale już jest i cieszy nasze oczy i podniebienia. Nowa wersja Generatora
Wniosków. Numerek 3.0.0.30. Możesz ją ściągnąć ze strony Ministerstwa Finansów.
Wszystkim życzę udanej siesty majowej!
KOMENTARZE:
INEZ.MARIA.ROZA

25/05/2005 15:42
:)
GOŚĆ: DANY, ADD134.INTERNETDSL.TPNET.PL
27/05/2005 08:25
myslałem ze bedzie w okolicach 3.0.0.50 ONI muszą czytac tego bloga:) głupio się IM
zrobiło i generator miesięczny wydają a nie dzienny lub tygodniowy:)
30/05/2005
SŁÓW KILKA
Uzupełnienie ZPORR weszło co prawda 18 maja (Dz.U. nr 87, poz. 745) no ale warto o ty
wiedzieć. Ministerstwo udostępnia plik spakowany .rar Uzupełnienie ZPORR 2004-2006
natomiast my dajemy Ci plik spakowany .zip kliknij.
A co w urzędowie słychować? Ano gorąc wziera wszelkimi szczelinami nie bacząc na chłód
murów baszty marszałkowskiej. Sztuczne tworzenie przeciągów nie daje nic ponad chwilową
ulgę. Urzędasy, jeden po drugim, jednogłośnie kwalifikują się do finału Mistera Mokrej
Koszuli. Natomiast urzędaski leczą popromienne oparzenia słoneczne. Tak to już bywa, gdy
skóra do cienia przyzwyczajona nagle zostaje zaatakowane przez wielkie, żółte i złe. Co prawda
kefirku dla spragnionej skóry żadna nie stosuje, ale triumfy święcą maści i kremy rozmaite.
Ukazały się dwa numery Biuletynu ZPORR. Na razie w wersji drukowanej, może kiedyś będą
do ściągnięcia... Uważne oko dostrzeże pośród labiryntu kartonów z wnioskami urzędasa ;)
Pewnie niewiele osób ta informacja zainteresuje lecz z kronmikarksiego obowiązku zanotuję
pojawienie się podsumowania w postaci stanu realizacji ZPORRu w kraju na 30 kwietnia.
KOMENTARZE:
GOŚĆ: INUL, HOST-D9ADA07E.ELSAT.NET.PL
31/05/2005 08:23
na te takie zle posloneczne dobra jest masc nagietkowa :) i wiem co mowie!
GOŚĆ: PAJECZAKI, CJJ179.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
31/05/2005 10:29
ja wole zapobiegac niz leczyc;) na slonko z filtrem 25 i nic mnie nie rusza:)))
BLADOSSO

31/05/2005 12:08
Kumpel żagielkował w czasie sjesty i stwierdza, że na wodę nie ma jak filtr setka. Nawet
nie wiedziałem, że takie istnieją ;)

INEZ.MARIA.ROZA

01/06/2005 11:04
oczywiście, że seta i galareta najlepsiejsze są pod słońcem... pod księżycem też dobrze
robią:) dobra, już nie przeszkadzam
MADIZKA

01/06/2005 12:24
a u mnie to znowu jest zimno:-( a już sie zdązyłam do upałów przyzwyczaić...
04/06/2005
GENERATOR WNIOSKÓW 3.0.0.31
Niespodziewana, z numerkiem ledwie o jedność wyższym ale jest. Nowa wersja Generatora
Wniosków - wersja 3.0.0.31. Możesz ją ściągnąć ze strony Ministerstwa Finansów.
KOMENTARZE:
30_KILKA
04/06/2005 11:05
przeczytalam 10 osotnich wpisow i musze przyznac, ze to bardzo przydatna strona :)
moze cos zrozumiem z funduszy strukturalnych, bo na razie, to czarna magia... ale na
doradztwo, na pewno nie ma pieniedzy :( Tymczasem, fajnie sie czyta, jak wyglada praca
po drugiej stronie barykady. Pozdrawiam
BLADOSSO

04/06/2005 16:04
Niezmiernie przyjemnie czyta się takie komentarze ;) Zatem następny wpis bedzie
opisywał drogę hipotetycznego wniosku - od stworzenia do wdrażania.
AMATUL

06/06/2005 09:25
i kto by pomyślał, że taka wiedza na blogach się znajdzie. Ja też chętnie poczytam :)
pozdrawiam, AgA
06/06/2005
TEKSTY DNIA
- Czemu tak Cię zarzuciło?
- Spadłam z gumki.
Jacek pyta przez telefon:
- Szymon? Robiłeś ze mną 69?
PS Chodziło oczywiście o numer wniosku ;)
KOMENTARZE:
INEZ.MARIA.ROZA

06/06/2005 13:06
oczywiście;)
KURIOUS_ORANJ

06/06/2005 13:53
od razu wiedziałem, że chodzi o numer wniosku! :)
GOŚĆ: INUL, HOST-D9ADA07E.ELSAT.NET.PL
08/06/2005 17:02
jasne!!!! numerek wniosku

07/06/2005
KARTONOWO WIELKIE

KOMENTARZE:
INEZ.MARIA.ROZA

07/06/2005 11:17
całkiem jak w mojej kuchni
MATKA.KOBITKA

08/06/2005 14:23
A można z tego coś zbudować? ;)
GOŚĆ: INUL, HOST-D9ADA07E.ELSAT.NET.PL
08/06/2005 17:02
jeden wnioskodawca - jeden kolor?
BLADOSSO

09/06/2005 09:22
Dokładnie Inulio ;) Chociaż kolory się powtarzają :D Matko.Kobitko :D Buduję wieże w
archiwum :D Serio, serio! Jak zmolestuję Magdę z cyfrówką to może i wieże się pojawią ;)
09/06/2005
DROGI WNIOSKU - CZĘŚĆ PIERWSZA
Na samym początku...
...musi pojawić się pomysł. A raczej dostrzeżenie problemu jaki znajduje się w otoczeniu.
Dopiero, gdy takowy problem mamy zidentyfikowany, przechodzimy do znalezenia recept aby
go zmniejszyć. Bądź zlikwidować. Czasem może być tak, że problemu nie da się raz na zawsze
zneutralizować, ale... Lepiej działać niż kontemplować i narzekać na to, że nic się nie dzieje.
Bardzo dobrze, gdy w pracach zmierzających do identyfikacji od początku biorą udział
przedstawiciele wszystkich zainteresowanych podmiotów z możliwością prawa głosu w
istotnych kwestiach.
Pierwsze spotkania grupy (potencjalnie) projektowej powinien poprowadzić doświadczony
trener, nazywany facilitatorem. Jego rola polega tak naprawdę na moderacji procesem
dochodzenia do rozwiązania. Ważne, aby wszyscy uczestnicy spotkania posługiwali się

pojęciami, które dla wszystkich są jasne i oznaczają to samo. Dlaczego napisałem
"potencjalnie" projektowej? Z kilku przyczyn:
a. może się okazać, że takie spotkanie wszystkich środowisk ma miejsce po raz pierwszy i
dopiero teraz zebrani uświadomią sobie, że wspólnie posiadają zasoby, dzięki którym
można osiągnąć zamierzone rezultaty;
b. grupa grupą się nie stanie, ponieważ na przeszkodzie staną interesy jednostek, nie zaś
dobro wspólne;
c. o ile na pierwszym spotkaniu frekwencja będzie oscylować w okolicach 100%
zaproszonych i deklarujących pracę osób, o tyle dalsze działania będą utrudnione z
uwagi na zwiększającą się absencję;
d. w skrajnym przypadku na drugim spotkaniu pojawi się tylko pomysłodawca współpracy
- w nieco mniej skrajnym, zbyt nieliczna grupa aby kontynuować prace.
Załóżmy jednak, że wszystko idzie sprawnie i gładko. Prace grupy wieńczy dzieło w postaci
pomysły na rozwiązanie problemu. Teraz pora na przygotowanie studium wykonalności
danego pomysłu/projektu (jeżeli w grę wchodzą działania inwestycyjne, np. budowa drogi czy
wodociągu). Studium tak naprawdę stanowi ocenę wykonalności poszczególnych wariantów
rozwiązania danego problemu oraz efektów jakie one przyniosą. Teoretycznie studium
powinno zawierać analizę trzech przypadków - można było uzasadnić wybór jednego z nich i
na nim skupić wniosek o dofinansowanie. Przykładowe studium może zawierać następujące
opcje:




analizę przypadku, gdy nie podejmie się żadnych działań;
analizę przypadku, gdy podjęte działania będą połowiczne;
analizę przypadku, gdy podjęte działania rozwiążą w optymalny sposób istniejący
problem.

Dość istotna uwaga - fundusze strukturalne nie finansują całości kwoty projektu - wymagany
jest wkład własny. Maksymalny poziom dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowalnych.
W kolejnej części zajmiemy się momentem złożenia kompletnego wniosku. Chyba, że w
komentarzach pojawią się inne sugestie ;)
KOMENTARZE:
GOŚĆ: MAGDA, 193.24.221.9*
09/06/2005 11:44
Bladosek wywal mnie z linkow pluszowa itd.. czesc tak w ogole
BLADOSSO

09/06/2005 13:05
Aloha ;) Ok.
10/06/2005
PRASA O FUNDUSZACH...
Z powodu skomplikowanych procedur w pierwszym roku członkostwa naszego kraju w Unii
wypłacono samorządom, przedsiębiorstwom i rolnikom tylko 176 mln zł z funduszy
strukturalnych. To ledwie 0,5 proc. środków, jakie Unia odłożyła dla Polski na ten cel do
końca przyszłego roku. Jeśli nie chcemy utracić jesienią 2006 roku poważnej części pomocy,
tempo wykorzystania pieniędzy powinno wynieść 631 mln zł miesięcznie - twierdzi
Ministerstwo Gospodarki.
Więcej w artykule Rzeczpospolitej "Ministerstwo wymaga więcej niż Bruksela".
Ministerstwo Gospodarki nakazało samorządom przejrzeć już ocenione projekty
największego unijnego programu. Kłopoty będą miały te województwa, w których
zadziałały m.in. koneksje partyjne.

Nowe zasady oceny projektów Ministerstwo Gospodarki wprowadziło miesiąc temu. Chodzi
o tzw. ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego). To największe
źródło dotacji z UE do inwestycji regionalnych. Do końca 2006 r. do wydania jest ponad 12
mld zł (3 mld euro), m.in. na drogi, mosty, oczyszczalnie ścieków. Wojewodowie podpisali
już umowy na 30 proc. całego programu, do zakontraktowania jest jeszcze 70 proc.
Wątpliwości resortu budzą te wnioski, które już przeszły przez sito samorządów i czekają na
zatwierdzenie przez wojewodę.
Więcej w artykule gazeta.pl "Kontrola w funduszach unijnych. Czy pieniądze dzielono po
znajomości?".
KOMENTARZE:
GOŚĆ: DANY, ADD134.INTERNETDSL.TPNET.PL
11/06/2005 09:33
bez komentarza:)
14/06/2005
GENERATOR WNIOSKÓW 3.0.0.33
No nareszcie! Nowa wersja Generatora Wniosków - wersja 3.0.0.33. Możesz ją ściągnąć ze
strony Ministerstwa Finansów.
KOMENTARZE:
INEZ.MARIA.ROZA

19/06/2005 20:26
no człowiek czekał i czekał... i nadzieję już zaczynał tracić. ale jest! wreszcie! hura!!!
21/06/2005
GENERATOR WNIOSKÓW 3.0.0.34
Nie zasypiaj gruszek w popiele - Generator Wniosków w wersji 3.0.0.34 już jest! Możesz go
ściągnąć ze strony Ministerstwa Finansów (15 MB).
22/06/2005
UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 04/05 ORAZ NOWY HARMONOGRAM
KONKURSÓW

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego jako jednostka
uczestnicząca w zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym
Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w Województwie WarmińskoMazurskim informuje o unieważnieniu naboru wniosków o
dofinansowanie realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach konkursu 04/05 z zakresu:






Działania 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”,
Działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji”,
Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe”,
Poddziałanie 3.3.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich”,
Poddziałanie 3.3.2 „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych”.

Unieważnienie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Konkursu 04/05 spowodowane jest
wejściem w życie w dniu 18 maja 2005 r. znowelizowanego Rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy, wprowadzającego zmiany w Uzupełnieniu ZPORR 2004-2006 (Dz. U. Nr
87, poz. 745).
Ogłoszony 19 maja 2005 r., na podstawie Uzupełnienia ZPORR z 2004 r. (Dz. U. Nr 200, poz.
2051) nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach powyższych

Działań/Poddziałań ZPORR, oparty jest na niewłaściwej podstawie prawnej. Nowe terminy
naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach powyższych Działań/Poddziałań
ZPORR zostaną uwzględnione w zaktualizowanym harmonogramie ogłaszania konkursów na
Działania ZPORR ogłaszanych w 2005 r.
PS Najbardziej istotnym elementem zawartym w tym rozporządzeniu jest § 2: "Do czynności
związanych z oceną wniosków o dofinansowanie realizacji projektu oraz wyborem projektów
do dofinansowania, rozpoczętych i niezakończonych podpisaniem umowy o dofinansowanie
projektu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy
niniejszego rozporządzenia."
KOMENTARZE:
MATKA.KOBITKA

23/06/2005 16:47
A gdzie obiecane wieże? Czekam...
BLADOSSO

23/06/2005 16:50
Uprzejmie donosze, iz: a. Magda nie zostala jeszcze zmolestowana ;> b. wieze zostaly
zdekonstruowane, gdyz zabrano nam archiwum i dano dwa inne pokoje wiec sie
pokielbasilo wszystko... c. jak cos napisze to staram sie to wypelnic, wiec wieze sie
pojawia ;)
MATKA.KOBITKA

25/06/2005 15:39
ok, poczekam :)
JACKUD

21/07/2005 13:59
he he he
28/06/2005
GENERATOR WNIOSKÓW 3.0.0.35
A czy Ty już zainstalowałeś aktualną wersję Generatora
Wniosków?
Już jest.
3.0.0.35.
Ściągnij ją ze strony Ministerstwa Finansów (15 MB).
28/06/2005
DROGI WNIOSKU - CZĘŚĆ DRUGA
Aby bardziej obrazowo przedstawić drogę wniosku wybierzmy przykładowe działanie, niech
będzie to 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji. O tyle jest to ciekawe działanie, że wpisuje
się w pomysł projektów modelowych. Idea ta polega na udostępnieniu częściowo wypełnionych
projektów wraz ze wskazówkami dotyczącymi opracowywania studium wykonalności i oceny
oddziaływania na środowisko. Nie jest to pomysł nowatorski - realizowany jest z powodzeniem
od 1990 roku na terenie Niemiec. Podstawowa zaletą projektów modelowych jest ściśle
ustaloną i zamknięta lista kosztów kwalifikowanych, co z całą pewnością rozwiązuje dywagacje
nad budżetem projektu.
Udało nam się po wielu nieprzespanych nocach i hektolitrach wypitej kawy stworzyć wniosek.
Polecam użycie do tego najzwyklejszego edytora tekstu - oczywiście w oparciu o poszczególne
punkty wymagane przez GW. Dlaczego? Mimo iż wniosek będzie składany jako wydruk z
Generatora Wniosków oraz w wersji elektronicznej (plik .xml z GW) to warto się zabezpieczyć.
Generator lubi się zawieszać, gubić niektóre wypełnione pola, przestać walidować w najmniej
do tego odpowiedniej chwili. Posiadając dodatkową wersję w pliku tekstowym jesteśmy
zabezpieczeni.

GW podczas pracy nad wnioskiem tworzy tzw. sumę kontrolną. Uważny obserwator dostrzeże,
że wystarczy dopisanie jednego zdania do wniosku, ba! nawet jednej spacji by przy zapisie
nowej wersji wniosku suma uległa zmianie. Poprzez zgodność sum kontrolnych sprawdzana
jest zgodność wersji eletronicznej wniosku z papierową - obie muszą być takie same, przy czym
suma musi być taka sama na każdej stronie wydrukowanego wniosku. Niejednokrotnie może
się zdarzyć, że suma się zmienia mimo niedokonywania żadnych zmian (ewentualnie poprzez
wprowadzenie zmian przez osoby postronne). Dość częstym przypadkiem jest wydrukowanie
wniosku, następnie nagranie go na CD i... stwierdzenie, że sumy kontrolne z wydruku i z CD
nie są zgodne! Jedynym sposobem jest dokonanie wydruku z płytki, już po nagraniu
ostatecznej wersji.
W kolejnej części omówię moment złożenia, rejestrację i pierwszy etap oceny wniosku.
28/06/2005
ROZPORZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE PRZEPIS PRZEJŚCIOWY
Drodzy Czytelnicy!
Pragnę poinformować, iż w dniu dzisiejszym wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie
zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia
ZPORR 2004-2006.
KOMENTARZE:
LINRED

30/06/2005 08:55
Uśmiech urzędniczy dla kolegi po fachu:) Jako wierny podglądacz Twojego bloga
(absolutnie bez kokieterii) stwierdzam, ze strony ministerialne bijesz na łeb na szyję:) aż
mnie kusi aby petentom dawać na Ciebie namiary;) Tak trzymać! A ja zmykam na
szkolenie z monitoringu i sprawozdawczości- brrrr. pozdrowienia
BLADOSSO

30/06/2005 09:13
Ha! Chyba na te same szkolenia chodzimy ;) Czy chodzi o "Monitoring. finansowanie i
kontrola dla projektów finansowanych w ramach ZPORR"? :D BTW namiary możesz
dawać, nic złego chyba się nie stanie ;) No i pozdrowienia dla kolegi po fachu :D
GOŚĆ: LAGUNA, AKS81.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
30/06/2005 16:06
Jak ja Wam urzędasom współczuję...mam wrażenie, że te rozporządzenia z butami
wchodza w Wasze życie...
LINRED

01/07/2005 10:21
Tak-to było dokładnie to szkolenie...ale z racji, że i dla szkolących jest to teren iście
dziewiczy, czyli w doświadczenia własne ubogi, szkolenie przybrało charakter typowego
wykładu opartego o postulaty co i jak być powinno-brrrr! A czy dużym nadużyciem
będzie jeśli pokuszę się o odp. dla Twojego gościa? Tak więc: w moje życie, bynajmniej to
po 15:30 żadne rozporządzenia nie wchodzą. Nie traktuj tego jako reklamę, ale jeśli
przeczytasz o mnie nieco więcej przekonasz się, że urzędnicy dzielą się na tych bardziej i
mniej zurzędniczałych, wszystko zależy od konkretnej osoby:) Pozdrawiam słonecznie:)
BLADOSSO

01/07/2005 10:33
Hm... Czy rozporządzenie wchodzi w moje życie? Czy uznasz, że tak, skoro wpisy na
"urzędasie" mają miejsce również po godzinie 15.30? :D Człowiek głupi i chce jakoś
uczłowieczyć te rozporządzenia i inne uzupełnienia ;) Ale generalnie praca się kończy
wraz z wybiciem godziny. To jest urząd.

LINRED

01/07/2005 13:50
No coś Ty, jak by mi to w ogóle przyjść mogło do głowy. Ja myślę, że wszystkie wpisy
powinny być po 15:30, bo kto to widział, aby urzędnicy w godzinach pracy blogi
pisali...skandal jakich mało... i to w dodatku za pieniądze podatników ;)Żebyś się nie
zdziwił jeśli przed jakąś Komisją staniemy;) Pozdrawiam słonecznie, już prawie
weekendowo:)
BLADOSSO

01/07/2005 14:04
Sądzę, że od sprawdzania wniosków czasem mogę odsapnąć blogując a jednocześnie
czyniąc rzecz użyteczną społecznie ;) Przynajmniej mi się tak wydaje hehe :D PS po 15.30
odcięty człek od świata ;>
GOŚĆ: , EBD199.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
03/07/2005 11:52
:)
LINRED

05/07/2005 12:27
Dzień dobry (o uśmiech wzbogacone) zapracowanemu koledze przesyłam:) A może to już
urlopu czas? A może wyjazd do Chorzowa dziś w planach? Oki- koniec już tego
gdybania:) słonecznie
BLADOSSO

05/07/2005 12:35
Chorzów - nie-e. Urlop - również nie. Powiem więcej - 30 czerwca złożyłem wymówienie,
więc 29 lipca będzie mym dniem ostatnim tutaj...
LINRED

05/07/2005 12:48
TUTAJ? to znaczy gdzie? Jeśli mówa o Urzędzie, to chcę Ci z sił wszystkich gratulować
(mi ciagle jeszcze tej odwagi brakuje, aczkolwiek kwestia także jest raczej przesądzona).
A jeśli na blogu to :( Qurcze, dziwne, ale tak jakoś mi się posmutniało:(
BLADOSSO

05/07/2005 13:01
Tutaj oznacza zarówno urząd jak i bloga. Miał on służyć rzutem oka jednym oraz drugim
zobaczeniu jak to jest w urzędzie. mam nadzieję, że komuś coś się przydało z tej pisaniny
;) A co dalej? Będzie blog kolejny. Bo to chyba jakaś forma hobby ;) A tymczasem, borem
lasem, wnioski nie zające i nie uciekają a czekają...
LINRED

05/07/2005 13:01
Teraz to już zdecydowanie gratuluje, bo jak widzisz praca ta co poniektórym
zdecydowanie nie służy....ja na przyklad swoje komentarze zaczynam widzieć podwójnie,
ba nawet potrójnie :) Prosze o opanowanie tego procederu i usunięcie tego co zbednekłopoty z siecią są irytujące...człowiek na wariata wychodzi.
LINRED

08/07/2005 10:37
Nie wiem czy nie przeginam z tą ilością komentarzy-serio! Ale chciałabym przywitać
Pana (jeszcze)urzędnika w przededniu weekendu lipcowego:) Ps. I jeszcze mi się małe
pytanko nasuwa- czy mogę liczyć, iż o nowym blogu zostanę poinformowna?

LINRED

14/07/2005 09:16
Cześć.....pracy dużo? Bo u mnie tak jakby się trochę wakacyjnie zrobiło, co oczywiście nie
oznacza, że się obijam czy coś w tym stylu:) słoneczne pozdrowienia
BLADOSSO

14/07/2005 10:29
Na brak pracy nie można narzekać - przygotowujemy się do zaadaptowania
dotychcczasowego archiwum na stanowiska pracy dla 4 nowych osób. Pozostała nowa
trójka będzie porozdzielana do dotychczasowych pokoi... Będzie tłoczno ;>>> Może
łatwiej będzie korespondować mailowo? ;) urzedas@w-internecie.pl
LINRED

29/07/2005 09:50
Hmmm- o ile nic się nie zmieniło to już Twój ostatni dzień pracy. Tomcio niech loty
Twoje będą wysokie i szumne...życzę Ci abyś odnalazł swoją drogę w przestworzach i
szeroko rozpostarł skrzydła.....a kiedy już będziesz wysoko, mimo wszystko myśl
pozytywnie o nas, tych którzy tu jeszcze dreptamy. Pozdrowienia :)
01/07/2005
GENERATOR WNIOSKÓW 3.0.0.36
A czy Ty już zainstalowałeś aktualną wersję Generatora
Wniosków?
Już jest.
3.0.0.36.
Ściągnij ją ze strony Ministerstwa Finansów (15 MB).
04/07/2005
O FUNDUSZACH NAPISALI...
W ubiegłym roku Polska wpłaciła do Brukseli ponad 5,8 mld zł składki, do końca tego roku
musimy wyłożyć kolejne 10 mld zł. W zamian mieliśmy otrzymywać środki na fundusze
strukturalne.
I otrzymujemy, tyle że wciąż nie potrafimy po nie sięgnąć. W ubiegłym roku nie
wykorzystaliśmy nawet jednego euro. Zatem pierwsze 7 miesięcy w Unii zakończyliśmy na
potężnym minusie.
Więcej w Tygodniku Solidarność na stronach Onet.pl.
Setki przedsiębiorców od kilku miesięcy czekają w całym kraju na pieniądze z unijnego
programu dla małych firm. Ministerstwo Gospodarki i Pracy od grudnia poprawia wadliwe
wzory umów.
- To był czeski błąd - tłumaczy Ewa Wnukowska, zastępca dyrektora Departamentu
Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.
Pomylono instytucję wdrażającą (akceptują wnioski i dokonują wypłat Urząd
Marszałkowski lub Regionalne Instytucje Finansujące) z instytucją pośredniczącą w
przekazywaniu pieniędzy, czyli z Urzędem Wojewódzkim.
Więcej w Rzeczpospolitej.
W sierpniu Polska otrzymała z Komisji Europejskiej pierwszą transzę środków z funduszy
strukturalnych w wysokości 820 mln euro. Do czwartego kwartału zdołaliśmy wykorzystać
zaledwie ułamek tej kwoty, ok. 7,6 mln zł, tj. 0,02 proc. środków wspólnotowych
przewidzianych na lata 2004-2006. Kto zawinił?
Polscy urzędnicy, którzy jako jedyni w poszerzonej Unii stworzyli system finansowania
obrośnięty dodatkową piętrową procedurą kontrolną, nie wymaganą regulacjami
wspólnotowymi, skutecznie blokującą sięgnięcie po europejskie pieniądze.
Więcej w Tygodniku Solidarność na stronach Onet.pl.
Obraz jaki się wyłania z tych publikacji jednoznacznie sugeruje, że system jest zły. Będąc,
niekoniecznie nawet ostatnim, ogniwem systemu dostrzega się jego zalety i wady na różnym
poziomie. Za 1,5 roku skończy się skrócony okres programowania, zacznie się kolejny -

pełnowymiarowy, 6-letni, z o wiele większymi funduszami... Pytanie za 100 punktów: czy
system ewoluuje? Czy będzie prowadzona ewaluacja? Czy jest prowadzony monitoring
nieprawidłowości? Czy będą zmiany w następnym okresie programowania? Unia Europejska
ma swoje procedury - kraj członkowski nie może ich tak po prostu znieść, bądź obniżyć
wymagania bez konsultacji z Komisją Europejską. Natomiast bez żadnego oglądania się na KE
może je dowolnie zaostrzać. Tylko po co?
KOMENTARZE:
MADIZKA

04/07/2005 12:09
a nasze dwa projekty Grundtvig2 zostały odrzucone przez naszą Agencję Narodową,
chociaż w pozostałych krajach zostały zaakceptowane... kolejne pieniądze nie
wykorzystane przez Polskę:-(
INEZ.MARIA.ROZA

05/07/2005 12:13
panowie z rządu się lepiej czują, jak mają na coś większy wpływ.
GOŚĆ: DANY, ADD134.INTERNETDSL.TPNET.PL
08/07/2005 09:58
to jest Polska!!!:) panie i panowie:)
BLADOSSO

08/07/2005 11:29
Polecam kontakt pod adresem mailowym urzedas@w-internecie.pl :D PS kto taką
potrzebę zgłosi - zostanie powiadomiony, kto zaś wejdzie na urzędasa po jego
zamknieciu, otrzyma niespodziankę :D
11/07/2005
WYPOWIEDZIAŁEM SIĘ
W dniu 30 czerwca moja szefowa otrzymała ode mnie pismo o następującej treści:
Wnoszę o rozwiązanie umowy o pracę, zawartej w dniu 27 grudnia 2004 r. z zachowaniem
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z powodów osobistych. Jak tylko zdołała ochłonąć i
zająć bezpieczne miejsce w fotelu, rozpoczęła dość długą rozmowę na temat moich motywów.
A generalnie miała na celu wyciągnięcie ode mnie co jest nie tak w tej pracy. Wypowiedzenie
jednak przyjęła. Jednocześnie na piśmie, które rozpoczęło swoją wędrówkę po urzędowie,
pojawił się dopisek:
Z uwagi na powagę sytuacji opiniuję wniosek pozytywnie, jednak wyrażam swoje
niezadowolenie z powodu odejćia bardzo dobrego pracownika.
Pismo poszło do marszałka. W tym samym czasie miała miejsce druga rozmowa z szefową, w
której to prosiła, groziła, pytała, płakała ;) Poniekąd mi wiadomo, że na tę rozmowę naciskała
w-ce marszałek, która to... pojawiła się u mnie kilka dni po fakcie wypowiedzenia. Jak miło!
Wcale nie wiążę z wypowiedzeniem otrzymania praktykantki dzień po. Wcale. Wcale nie wiążę
z wypowiedzeniem otrzymanie do dyspozycji kolorowej drukarki laserowej (OKI C5200 - nie
polecam). Wcale. Innych działań zmierzających do zatrzymania mnie nie zanotowałem, więc
słowo się jednak rzekło. Urzędować będę do 29 lipca włącznie. Co dalej? Okaże się w
następnym blogu...
KOMENTARZE:
GGOOSSIIAA2

11/07/2005 09:14
A czemu to się wypaliłeś urzędasie miły? ja też jestem urzędasem tyle, ze płci żeńskiej. W
pracy bywa różnie, ale ogólnie lubię pracować, choć lubię też zmiany i jestem obecnie w 3

pracy, wszystko oczywiscie urzędy. Fundusze są ciekawawe, skończyłam podyplomówkę
w tym zakresie, choć w obecniej pracy nie wykorzystuję tej wiedzy. Pozdrawiam
serdecznie i życzę dużo optymizmu w dalszej karierze zawodowej, niekoniecznie
urzędniczej ;-))
INEZ.MARIA.ROZA

11/07/2005 09:17
tylko wiesz... daj znak:)))
IGANIECKA
11/07/2005 09:18
wow, zmiany, zmiany, zmiany, zmiany...
BLADOSSO

11/07/2005 09:31
O wypaleniu mówić nie można - aby niemu zapobiec odszedłem z poprzedniej fabryki...
A znać dam - nie martwcie się. Na pewno kolejną pracą nie będzie urzędowo, chociaż...
Kiedyś się zarzekałem, że moja noga jako pracownika w żadnym urzędowie nie postanie
hehehe :D
GOŚĆ: , DAS139.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
12/07/2005 08:22
Drogi Bladosie gratuluje decyzji i pozdrawiam a może jednak Leszno co ??? :)
GOŚĆ: PAULA, DAS139.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
12/07/2005 08:27
brawo !!!!!!!!
GOŚĆ: DANY, ADD134.INTERNETDSL.TPNET.PL
13/07/2005 11:54
szkoda!!! bladosso zdradzisz co teraz??? UK? USA? czy nasi zachodni sąsiedzi?
pozdrawiam i zycze dalszych sukcesów:)
GOŚĆ: PAJECZAKI, CJC179.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
18/07/2005 19:43
powiem krotko - jesli nie dasz znaku zycia - z tego nowego bloga - to sie obraze!!! ;)
pozdrawiam i wszystkiego dobrego :)
GOŚĆ: , 80.51.241.6*
21/07/2005 13:42
no no no Tomcio to zawaliłeś z grubej rurki;) nieźle pozdrówka i dozobo!!
GOŚĆ: , AMK242.INTERNETDSL.TPNET.PL
11/08/2005 16:10
Super, cieszę się że urzędnków od funduszy gdzieś przyjmują, jak znaleźć taką firmę???
BLADOSSO

11/08/2005 22:35
Nie rozumiem pytania ;>
20/07/2005
NOWE KOMPUTERY I PRAKTYKANCI
Nadejszła wiekopomna chwila - chciałoby się zacząć. Bo już są. One. Nowe komputery. W tym
ten jeden jedyny. Wymarzony, wyśniony. Wyczekiwany dzień po dniu (ang. day by day),
wyglądany. Wypytywany u informatyków co jakiś czas. No i jest - tadam! Taki dziewiczy.

Dosłownie, gdyż nawet nie chce mi się go rozpakowywać. Leży sobie grzecznie pod ścianą i...
nie ulega amortyzacji. Niech dobrze służy memu następcy. Bowiem nasi informatycy mają w
zwyczaju desanty. Po rozpoznaniu taktycznym, kiedy w pokoju przebywa najmniejsza
dopuszczlana liczba jednostek urzędniczych następuje zrzucenie sprzętu w kartonie i
natychmiastowy odwrót. Niech się dzieje co chce. Albo sobie potencjalny użytkownik poradzi
albo nie. Wtedy zadzwoni. Albo nie. A jak zadzwoni, znaczy, że sobie nie radzi, znaczy, że bez
mrugnięcia okiem przyjmie informację, że podłączenie będzie możliwe dopiero za dwa
tygodnie. I będzie czekał. Złota robota :D
Nic jednak nie jest w stanie się równać uśmiechowi Kuby, który w końcu ma prawdziwe
narzędzie pracy. I tabelki może mu zliczać Excel nie zaś kalkulator. A tak było, gdyż demonem
prędkości poprzedni jego komputer to nie był. I dobrze Kubie jest. I niech tak zostanie.
Być może przed końcem pracy uda mi się zasiąść jeszcze na krześle obrotowym (obiecanym
wraz z komputerem 27 grudnia zeszłego roku). Może. A jak nie to rważ włosów z głowy nie
będę ani tym bardziej zgrzytał zębami.
Teoretycznie od 1 lipca pracuje u nas w departamencie 7 nowych osób. Jak na razie widziałem
jedną. Ta dzisiejsza młodzież widać ma jakieś specjalistyczne zajęcia na uczelniach, co by się
umiejętnie ukrywać... No dobra, reszta ma nadciągnąć przed urlopowaniem się szefowej.
Wszyscy obstawiają zakłady po ilu dniach urlopu powróci. Bo przecież to _niemożliwe_ aby jej
nie było przez dwa tygodnie! Jak to w teorii prawdopodobieństwa się nazywało? Ach tak,
zdarzenie losowe niemożliwe (O). Najczęściej obstawianą liczbą dni jest 3. A po nocy
przychodzi dzień, a po środzie czwartek zatem według respondentów nastąpi wtedy Powrót
Jedi. No zobaczymy.
Miało być o praktykantach a więc proszę.
Liczba: 2.
Płeć: obydwie.
Wykształcenie: studia teologiczne w trakcie przy jednoczesnym policealnym studium
administracji.
Znajomość funduszy strukturalnych: zerowa.
Obsługa komputera: zerowa.
Obsługa urządzeń biurowych: zerowa.
Hm. Potwierdza to tylko moją teorię, że osoby z najlepszymi wynikami w szkole nie są wcale
najlepszymi pracownikami. Ale minęły dopiero dwa tygodnie ich pracy, mają jeszcze trochę
czasu, żeby mnie do siebie przekonać. Tak, wiem. Jestem straszny. No nic na to nie poradzę.
Czy to komplement, gdy ktoś mówi "będzie nam Ciebie brakowało, bo się do Ciebie
przyzwyczailiśmy"?
KOMENTARZE:
GOŚĆ: NETO, ARR82.INTERNETDSL.TPNET.PL
20/07/2005 10:11
A to ta 2 praktykantow z jakis zaswiatow przyszla, czy moze z czaso swietej inkwizycji?
GOŚĆ: PAJECZAKI, CIM241.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
20/07/2005 10:38
w ustach niektorych osob to komplement. /chociaz po '...bo' byloby lepiej uslyszec np:
...'bo Cie bardzo polubilismy' ;)
GOŚĆ: LAGUNA, ATD218.INTERNETDSL.TPNET.PL
21/07/2005 01:28
to tzw ukryta sympatia...
GOŚĆ: DE5ZCZ, AMH81.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
09/08/2005 12:29
...człowieku jak czytam twoje teksty to nie wiem co mam powiedziec :P ... ja tez byłem
stażystą (liceum z wyróżnieniem, studia dzienne z wyróżnieniem)... i co ...... ...szefowa

referatu miała problem ze zrozumieniem nawet ordynacji podatkowej.... ...ona nie
potrafiła sformułować poprawnego zdania wielokrotnie złożonego tzn. nie mówimy tu
nawet o błędzie wieloznaczności w zdaniu hi hi ! szkoda słów .............. wiesz ci
praktykańci to pewnie "po znajomości" hi hi w moim urzędzie jest taka co ją nawet z
liceum wywalili taka beznadziejna była hi hi ! ale kaska + znajomości i jest ... tutaj z nami
hi hi :)
GOŚĆ: DE5ZCZ, AMH81.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
09/08/2005 12:31
...wszyscy mnie zachęcają - pewie niedługo ja zacznę pisac bloga :) ...i będe pisał tylko
prawdę hi samą prawdę :)
BLADOSSO

09/08/2005 13:42
Pisz zatem ;)
20/07/2005
GENERATOR WNIOSKÓW 3.0.0.37
A czy Ty już zainstalowałeś aktualną wersję Generatora
Wniosków?
Już jest.
3.0.0.37.
Ściągnij ją ze strony Ministerstwa Finansów (15 MB).
21/07/2005
GAZETA.PL DOCENIA?
Zaczęły mnie zastanawiać wejścia ze strony praca.gazeta.pl. Wszedłem,
rozejrzałem się w prawo i w lewo, w górę i w dół, i oto co się memu
wzroku ukazało:
PS Z pozdrowieniami dla pajęczaków ;)
KOMENTARZE:
GOŚĆ: PAJECZAKI, CIF180.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
21/07/2005 09:41
heheh no to witaj w klubie. /ja - u siebie - tez sie lekko wczoraj zdziwilam. coz robic... ale
mysle ze mnie to 'tam' na krotko, bo malo 'ogorkowe' tematy poruszam ;))) pozdrawiam
serdecznie :)
23/07/2005
DOWCIPY URZĘDNICZE
Spotyka się dwóch urzędników na korytarzu:
- O, widzę, że kolega też nie może zasnąć...
Przychodzi urzędnik do lekarza.
- Co jest panie doktorze? Od trzech dni nic mi się kompletnie nie chce...
- Środa.
KOMENTARZE:
NATALOONECZKA

26/07/2005 12:33
dobre...
GOŚĆ: PAJECZAKI, CIG167.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
27/07/2005 08:38

wiesz co... nic juz nie powiem.
BLADOSSO

27/07/2005 09:14
No wiesz? Dlaczemu? ;(
GOŚĆ: PAJECZAKI, CIY236.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
27/07/2005 10:53
juz sie domysliles? ...mam nadzieje ze z tego topa szybko zlece. tak samo jak szybko tam
sie znalazlam :) pozdrawiam:)))
BLADOSSO

27/07/2005 11:36
O wiele łatwiej przetrawić wejście na top niźli spadek z niego ;)
GOŚĆ: PAJECZAKI, CHO140.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
28/07/2005 08:23
zartujesz? ja licze ze za pare dni mnie zdejma. i to nie zart :)
BLADOSSO

28/07/2005 08:36
Pewnie, że żartuję :D Ale zapewne dopiero bo Twojej interwencji u Wielkiego Bloxa coś
się może zmienić na tej liście ;)
28/07/2005
GENERATOR WNIOSKÓW 3.0.0.38
A czy Ty już zainstalowałeś aktualną wersję Generatora
Wniosków?
Już jest.
3.0.0.38.
Ściągnij ją ze strony Ministerstwa Finansów (15 MB).
KOMENTARZE:
GOŚĆ: PRZYPADEK, ZD254.INTERNETDSL.TPNET.PL
19/08/2005 09:49
Nieaktualne Jest już 3.0.0.39
29/07/2005
STYPENDIA UNIJNE - PODSUMOWANIE
- Do tej pory już 217 tys. osób, w tym ponad 179 tys. uczniów i 38 tys. studentów skorzystało
ze stypendiów w ramach działania 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne – powiedział Marek Szczepański, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Gospodarki i Pracy podczas konferencji prasowej poświęconej zasadom przyznawania
stypendiów unijnych w roku 2005/2006. Odbyła się ona 28 lipca br. w MGiP.
W ramach stypendiów unijnych istnieją dwa rodzaje stypendiów: dla młodzieży wiejskiej – dla
tej grupy przewidziano w okresie programowania na lata 2004-2006 środki publiczne w
wysokości 151 mln euro oraz dla studentów – 24 mln euro.
- W tym roku najwyższe stypendia wypłacono w woj. łódzkim - dla uczniów wyniosły
średnio 198 zł, dla studentów – 260 zł. Stypendia w najniższej kwocie wypłacano w woj.
lubuskim – średnio 70 zł dla uczniów i 66 zł dla studentów – powiedział minister Szczepański.
Zwrócił uwagę, że kwota wypłacanego stypendium była różna w zależności od województwa.
Jest ona określona w dokumencie „Ramowy Plan Realizacji Działania”, przyjmowanym na
dany rok uchwałą Zarządu Województwa.
Więcej na stronach Portalu Funduszy Strukturalnych.

KOMENTARZE:
PAJECZAKI

29/07/2005 11:52
ooo zmieniles sie :) no teraz wygladasz jak czlowiek ;))) /jest lepiej.
BLADOSSO

29/07/2005 12:05
hyhyhy :D Taki miły akcent na sam koniec... Bo dziś ostatni dzień w urzędowie...
PAJECZAKI

30/07/2005 08:48
!!!
19/08/2005
BLOG ZOSTAL ZAMKNIETY PRZEZ ADMINISTRATORA
W zwiazku z powyzszym wszelkie informacje zawarte na podstronach serwisu urzedas.blox.pl
maja wartosc wylacznie historyczna/archiwalna i autor bloga nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za wynik korzystania z zawartych tu informacji.
Wszelkie uwagi, pozdrowienia i komentarze prosimy przesylac na adres urzedas@winternecie.pl. Do zobaczenia mam nadzieje juz niebawem.
KOMENTARZE:
PAJECZAKI

19/08/2005 16:26
a moge tu pozdrowienia wpisac? :) odezwij sie jesli gdzies sie reaktywujesz... ok?
wszystkiego dobrego :)))
GOŚĆ: CHARLOTTE, GPRS7.IDEA.PL
20/08/2005 00:28
Blados, no co Ty.... ? No wiem, ale jednak smutno. Daj znac koniecznie jak gdzies, kiedys
(nalepiej niebawem) zechcesz pisać dalej. Buziaki i najserdeczniejsze, najmocniejsze i
najgorętsze zyczenia powodzenia i radości gdziekolwiek i cokolwiek będziesz robił.
BLADOSSO

23/08/2005 19:49
Net tylko wyliczany na godziny w bibliotece, poswiecamy ten czas na wysylke cv i cover
letters ale jak tylko ntl zawita do domu to dam znac via gg ;)
MADIZKA

24/08/2005 08:50
żadnych wieści:-( czekam i czekam... i zaglądam na "zagranicznego" bloga i zaglądam i
nic:-( pozdrawiam;-)
BRIBE

02/09/2005 21:21
Szkoda kolegi po fachut. Wszystkiego dobrego.
GOŚĆ: KLUGG, BQL68.NEOPLUS.ADSL.TPNET.PL
16/11/2005 10:45
Jak to, zamknięty? Czemuż to? :(
BLADOSSO

16/11/2005 17:55

Ano nie jestem już urzędasem ;)
15/10/2008
PONOWNE OTWARCIE?
Witam ponownie ;)
KOMENTARZE:
GOŚĆ: XORTHA, 195.117.99.10*
16/10/2008 10:59
wracamy do pracy w kraju? ;)
BLADOSSO

16/10/2008 11:13
Uuu... Jak na razie wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazuja, ze dluuugo nie.
GOŚĆ: XORTHA, 195.117.99.10*
16/10/2008 11:27
to chociaz hobbystycznie opisalbys, jak funkcjonuje angielski ZPORR :)

