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Załącznik do zarządzenia nr 17/2014 Rektora PO 

 

Regulamin 

rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry średniego i wyższego szczebla 

w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107/11-00 

pt. „Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach 

wdrażania nowych modeli zarządzania jakością” 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w szkoleniach dla 

kadry średniego i wyższego szczebla w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107/11-

00 pt. „Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej                     

w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością”. 

2. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji uczestników szkoleń w zakresie 

wykorzystania podpisu kwalifikowanego/profilu zaufanego ePUAP w komunikacji 

zarządzania jakością, ochrony danych osobowych, komercjalizacji badań naukowych 

i prawa autorskiego w działalności uczelni wyższych, budżetu zadaniowego w świetle 

przepisów ustawy o finansach publicznych, zarządzania ryzykiem nadużyć, kontroli 

zarządczej oraz zamówień publicznych w praktyce dla kadry zarządzającej.  

3. Szkolenia organizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet 

IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału 

dydaktycznego uczelni). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Szkolenia realizowane są zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn, poprzez 

zagwarantowanie równego dostępu do informacji na temat programu, jednakowe kryteria 

oceny aplikacji oraz równe zasady uczestnictwa. 

§ 2. 

Definicje pojęć 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:  

1) projekt – projekt nr UDA-POKL.04.01.01-00-107/11-00 pt. „Uczelnia Nowej Generacji 

– zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli 

zarządzania jakością”; 

2) PO – Politechnikę Opolską, realizatora projektu; 

3) jednostka koordynująca projekt – Uczelniany Ośrodek Informatyczny Politechniki 

Opolskiej; 

4) Koordynator zadania – osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację zadania nr 2 

pn. „Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej”; 

5) aplikacja – zestaw dokumentów wraz z załącznikami wymagany od kandydatów 

ubiegających się o uczestnictwo w szkoleniach; 
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6) Uczestnik szkoleń – osobę, która została zakwalifikowana do uczestniczenia 

w szkoleniach; 

7) szkolenie – cykl spotkań obejmujący swym zakresem cele zawarte w § 1 ust. 2; 

8) Wykonawca – jednostki wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).   

 

§ 3. 

Zasady organizacji szkoleń 

 

1. Projekt zakłada organizację następujących szkoleń: 

1) Wykorzystanie podpisu kwalifikowanego/profilu zaufanego ePUAP w komunikacji 

(jednodniowe) – typ A; 

2) Zarządzanie jakością  – wykład + ćwiczenia – (dwudniowe) – typ B; 

3) Ochrona danych osobowych (jednodniowe) – typ C; 

4) Komercjalizacja badań naukowych i prawa autorskiego w działalności uczelni 

wyższych (jednodniowe) – typ D; 

5) Budżet zadaniowy w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych – wykłady + 

warsztaty – (dwudniowe) – typ E; 

6) Zarządzanie ryzykiem nadużyć – warsztaty – (dwudniowe) – typ F; 

7) Kontrola zarządcza – warsztaty – (czterodniowe) – typ G; 

8) Zamówienia publiczne w praktyce dla kadry zarządzającej – warsztaty – (dwudniowe) 

– typ H. 

 

2. W wyniku procesu rekrutacji do udziału w szkoleniach zostanie zakwalifikowanych 

łącznie 91 osób. Ilość miejsc w poszczególnych szkoleniach i liczbę edycji                     

określa tabela 1. 

 

Tabela 1. 

Typ szkolenia 
Ilość osób 

łącznie 
Edycje 

A 12 1  

B 16 1 

C 16 1 

D 7 1 

E 10 1 

F 10 1 

G 10 1 

H 10 1 

 

3. Szkolenia odbywać się będą w salach wykładowych PO.  
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4. Szkolenia będą odbywać się zgodnie z harmonogramem określonym przed rozpoczęciem 

szkolenia. PO zastrzega sobie możliwość zmian terminów i godzin szkoleń. 

 

§ 4. 

Uczestnicy szkoleń 

 

1. Uczestnictwo w szkoleniach jest dobrowolne.  

2. W ramach wolnych miejsc o uczestnictwo w szkoleniach wymienionych w § 3 ust. 1 

mogą ubiegać się osoby spełniające następujące kryteria formalne: 

1) w dniu składania wniosku, jak i w czasie rozpatrywania wniosku, są zatrudnione w PO 

i nie biegnie w stosunku do nich okres wypowiedzenia stosunku pracy oraz nie 

przebywają na urlopie (z wyjątkiem urlopu wypoczynkowego); 

2) nie są zatrudnione przy projekcie; 

3) są zatrudnione na stanowisku kierowniczym w jednostce organizacyjnej Politechniki 

Opolskiej; 

4) posiadają wykształcenie wyższe. 

 

§ 5. 

Zasady aplikowania 

1. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w szkoleniach, składają do Koordynatora zadania 

aplikację, o której mowa w ust. 4. 

2. Terminy składania aplikacji podawane są na stronie internetowej projektu 

http://www.uoi.po.opole.pl/ue-ung/.  

3. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność złożenia aplikacji. W przypadku gdy 

liczba zgłoszonych kandydatów jest większa niż ustalony limit, uczestnictwo                       

w szkoleniach gwarantuje się przynajmniej jednej osobie z każdego wydziału PO. 

4. Aplikacja zawiera: 

1) ankietę osobową (załącznik nr 1) obejmującą, m.in.: 

a) wybór szkolenia (typ A/B/C/D/E/F/G/H), 

b) zgodę przełożonego pracownika, 

c) potwierdzenie zatrudnienia w PO (w zakresie wskazanym w § 4 ust. 2); 

2) oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 2);  

3) deklarację udziału w projekcie (załącznik nr 3). 

5. Jeden kandydat może złożyć kilka aplikacji; maksymalnie jedną na każdy typ szkolenia. 

6. Aplikacja może być wycofana na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego, na 

pisemną prośbę kandydata. 

7. Aplikacje niekompletne, niespełniające warunków formalnych konkursu oraz złożone po 

wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

8. Osoby, które z powodu braku miejsc lub niespełnienia innych kryteriów nie zakwilifikują 

się do udziału w szkoleniach, zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone do udziału 

http://www.uoi.po.opole.pl/ue-ung/


 

4 
 

w danym szkoleniu (według kolejności umieszczenia na liście rezerwowej) w przypadku 

rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych. 

9. Rektor, w uzasadnionych interesem Uczelni przypadkach, może delegować kierowników 

jednostek organizacyjnych do odbycia szkoleń.  

 

§ 6. 

Procedura kwalifikacyjna 

1. Do uczestnictwa w szkoleniach kwalifikuje Komisja kwalifikacyjna, w skład której 

wchodzą:  

1) Kierownik projektu – przewodniczący; 

2) Zastępca kierownika projektu – członek; 

3) Koordynator zadania – członek. 

2. Procedura kwalifikacyjna obejmuje: 

1) weryfikację złożonych aplikacji pod względem formalnym oraz wyłonienie na ich 

podstawie Uczestników szkoleń, przez Komisję kwalifikacyjną; 

2) upublicznienie listy wyłonionych Uczestników szkoleń na stronie internetowej 

projektu (http://www.uoi.po.opole.pl/ue-ung/). 

3. Decyzja Komisji kwalifikacyjnej dotycząca wyłonienia Uczestników poszczególnych 

szkoleń jest ostateczna. Nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika przed rozpoczęciem szkolenia, jego miejsce może 

zająć osoba z listy rezerwowej.  

5. W przypadku niewyłonienia odpowiedniej liczby Uczestników poszczególnych szkoleń, 

określonej w projekcie, Koordynator zadania ma prawo ogłosić dodatkowy termin 

składania aplikacji. 

§ 7. 

Prawa i obowiązki Uczestnika 

1. Udział w zajęciach przewidzianych w ramach szkolenia jest obowiązkowy. Uczestnik 

szkolenia podpisuje listę obecności.  

2. Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatne materiały szkoleniowe.  

3. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do: 

1) udziału w badaniu stopnia przyswojenia wiedzy; 

2) wypełnienia ankiet w trakcie szkolenia oraz 6 miesięcy po upływie od zakończenia 

szkolenia. 

4. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do wypełnienia formularza PEFS (załącznik nr 4) 

i anonimowej ankiety ewaluacyjnej na zakończenie szkolenia. 

5. Uczestnik szkolenia może złożyć do Koordynatora zadania pisemny wniosek 

o rezygnację z dalszego udziału w szkoleniu. Wniosek musi zawierać uzasadnienie 

rezygnacji.  

6. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, którego odbiór 

potwierdza na piśmie. 

7. Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia jest obecność na co 

najmniej 80% godzin zajęć.  

http://www.uoi.po.opole.pl/ue-ung/
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§ 8. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik szkolenia może zostać skreślony z listy uczestników szkolenia w przypadku 

niewywiązywania się z obowiązków oraz nieodpowiedniego zachowania w stosunku do 

pozostałych Uczestników, Wykonawcy czy Koordynatora zadania.  

2. O skreśleniu Uczestnika z listy uczestników szkolenia decyduje Komisja kwalifikacyjna. 

3. Komisja kwalifikacyjna w przypadku określonym w ust. 1 może dodatkowo wnioskować 

do Rektora PO o ukaranie pracownika.  

4. Od decyzji o skreśleniu z listy Uczestnika szkolenia przysługuje prawo odwołania do 

Rektora PO. 

5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia po jego rozpoczęciu Uczestnik oświadcza, że 

zwróci wszelkie koszty z nim związane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 – Ankieta osobowa. 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu. 

3. Załącznik nr 3 – Deklaracja udziału w projekcie. 

4. Załącznik nr 4 – Formularz PEFS. 

 


