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Regulamin  

 
rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pn.: 

„Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb 

obrachunkowych – Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał urzędów administracji 

publicznej”  

 (z uwzględnionym  aneksem z dnia 5 lipca 2010r.) 

 

§1 

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt pn. „Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników 

regionalnych izb obrachunkowych – inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał 

urzędów administracji publicznej”, nr umowy: UDA-POKL.05.02.03-00-016/09-00, 

realizowany jest przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi jako lidera projektu, w 

partnerstwie z Regionalną Izbą Obrachunkową w Poznaniu i Regionalną Izbą 

Obrachunkową w Opolu. w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.3 Podnoszenie 

kompetencji kadr służb publicznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

2. Biuro projektu mieści się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, 

ul. Zamenhofa 10, 90-431 Łódź. 

 

3. Grupą docelową projektu są pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych w: Łodzi, 

Poznaniu i Opolu.  

 

4. Projekt przewiduje realizację następujących szkoleń/kursów/studiów podyplomowych; 

- szkolenie dotyczące umiejętności odczytywania danych, ich analizy/ACL – 15 osób 

z RIO Łódź, 15 osób z RIO Poznań, 3 osoby z RIO Opole; 

- szkolenie dotyczące zarządzania kadrami i placami – 8 osób z RIO Łódź; 

- szkolenie z zakresu zarządzania czasem pracy: po 30 osób z RIO Łódź i RIO 

Poznań, 15 osób z RIO Opole; 

- wymiana doświadczeń na poziomie organów nadzoru w związku z prowadzoną 

działalnością nadzorczą – dla łącznie 40 osób z RIO Łódź, Poznań i Opole; 

- studia podyplomowe: Kontrola finansowa i audyt: 2 osoby RIO Łódź, 3 osoby RIO 

Opole, 1 osoba RIO Poznań; Fundusze Unii Europejskiej: 2 osoby RIO Łódź, 

Zamówienia publiczne: 4 osoby RIO Poznań, 1 osoba RIO Łódź; Rachunkowość 

i finanse: 2 osoby RIO Poznań; Zarządzanie zasobami ludzkimi: 1 osoba RIO Łódź; 

Prawo samorządu terytorialnego: 1 osoba RIO Łódź. 

- kurs z zakresu rachunkowości – 3 osoby z RIO Łódź; 

- szkolenie z zakresu Prawa Unii Europejskiej: po 25 osób z RIO Łódź i RIO Poznań; 

- szkolenie z zakresu sprawozdawczości finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego: po 25 osób z RIO Łódź i RIO Poznań; 
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- szkolenie z zakresu pomocy publicznej w podatkach i opłatach lokalnych: po 25 osób 

z RIO Łódź i RIO Poznań; 

- szkolenie z zakresu pracy w warunkach stresu: po 30 osób z RIO Łódź i RIO Poznań, 

15 osób z Rio Opole; 

- szkolenie z zakresu kontroli środków z dotacji unijnych: po 25 osób z RIO Łódź, RIO 

Poznań i RIO Opole; 

- system zarządzania budżetami jst: po 20 osób z RIO Łódź, RIO Poznań i RIO Opole; 

- szkolenie z zakresu praktycznych aspektów wykrywania nadużyć: po 25 osób z RIO 

Łódź, RIO Poznań i RIO Opole; 

- szkolenie z zakresu ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie: po 50 osób z RIO 

Łódź i RIO Poznań, 15 osób z RIO Opole; 

- szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera: po 20 osób z RIO Łódź i RIO 

Poznań, 10 osób z RIO Opole; 

- szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych i ustawy o koncesjach na roboty 

budowlane: po 50 osób z RIO Łódź i RIO Poznań, 15 osób z RIO Opole. 

 

5. Okres realizacji projektu: 01.05.2010r. – 30.06.2012r. 

 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

 

7. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

z budżetu państwa. 

 

§2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa 

w projekcie pn. „Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników 

regionalnych izb obrachunkowych – inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał 

urzędów administracji publicznej” zwanym dalej „Projektem”, który jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu 

państwa.  

 

2. Organizator będzie dążył do zakwalifikowania do udziału w ramach projektu 

docelowo 226 uczestników szkoleń/kursów/studiów podyplomowych przewidzianych 

do realizacji w projekcie, w tym 166 kobiet. Każdy z potencjalnych uczestników 

weźmie udział średnio w 4 realizowanych zadaniach. 

 

 

§3 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe warunki:  

 - są pracownikami regionalnej izby obrachunkowej w: Łodzi, Poznaniu lub Opolu;  
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 - są zatrudnione na stanowisku, na którym niezbędna jest wiedza z zakresu 

przewidzianych w projekcie szkoleń/kursów/studiów;  

- z własnej inicjatywy są zainteresowane aktualizacją wiedzy merytorycznej 

niezbędnej do wykonywania obowiązków służbowych. 

 

2. Uczestnictwo w projekcie wymaga złożenia w Biurze Projektu bądź przesłania faksem 

lub pocztą elektroniczną, wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego wraz 

z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Formularz 

kwestionariusza oraz wzór oświadczenia dostępny będzie w Biurze Projektu, 

sekretariatach Regionalnych Izb Obrachunkowych: w Łodzi, Poznaniu i Opolu oraz 

sekretariatach ich Zespołów Zamiejscowych, jak również zamieszczony zostanie na 

stronach internetowych RIO w Łodzi, Poznaniu i Opolu. W przypadku dokonania 

zgłoszenia w formie fax-u lub za pomocą poczty elektronicznej warunkiem uczestnictwa 

w projekcie jest równoczesne przesłanie do Biura projektu oryginałów wymienionych 

dokumentów. Uczestnictwo w projekcie wymaga złożenia deklaracji uczestnictwa 

w projekcie. 

 

§4 

Zasady rekrutacji 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział 

w projekcie. 

 

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. 

 

3. Działania rekrutacyjne obejmują następujące etapy:  

- wypełnienie przez kandydata kwestionariusza zgłoszenia uczestnictwa w projekcie 

i przekazanie go do Biura Projektu (pocztą elektroniczną, listem lub fax-em) 

we wskazanym terminie; 

- weryfikacja kryteriów formalnych. 

 

4. Z uwagi na długi okres trwania projektu oraz możliwą fluktuację pracowników 

rekrutacja prowadzona będzie sukcesywnie w odniesieniu do poszczególnych, 

przewidzianych w projekcie działań. Potencjalni uczestnicy informowani będą za 

pośrednictwem kierowników komórek organizacyjnych właściwych rio, na bieżąco 

o terminach przewidzianych szkoleń, kursów, studiów podyplomowych oraz 

terminach przekazywania zgłoszeń do Biura Projektu.  

 

5. Rekrutację nadzorował będzie i prowadził Kierownik projektu i Koordynator 

merytoryczny projektu. 

 

6. Kwalifikacji uczestników dokonuje Kierownik projektu i koordynator merytoryczny 

projektu na podstawie weryfikacji kompletności danych wskazanych w formularzach 

zgłoszeniowych. 
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7. Biorąc pod uwagę, że partnerzy projektu zobowiązani są do zapewnienia udziału 

pracowników w szkoleniach, oraz że szkolenia/kursy odbywać się będą w dniach 

pracy, w godzinach pracy - w przypadku zgłoszenia większej niż przewidziana do 

udziału w szkoleniach/kursach liczby osób ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do 

udziału w poszczególnym zadaniu podejmuje Kierownik projektu i Koordynator 

merytoryczny w porozumieniu z Prezesem RIO w Łodzi, Poznaniu lub Opolu, jako 

kierownikiem jednostki odpowiedzialnym za jej właściwe funkcjonowanie.  

 

8. Kierownik projektu lub Koordynator merytoryczny powiadamia niezwłocznie osoby, 

które zakwalifikowały się do udziału w szkoleniach. Powiadomienie osób 

o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu może odbyć się za pośrednictwem 

kierowników właściwych komórek organizacyjnych lub osób wyznaczonych 

w urzędach partnerów do kontaktów z Biurem Projektu.  

 

9. Z nadwyżki chętnych na poszczególne, przewidziane do realizacji w projekcie 

zadania, utworzona zostanie lista rezerwowa. 

 

10. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w szkoleniach, 

kursach/studiach podyplomowych w przypadku rezygnacji lub niemożności 

uczestniczenia przez osoby wcześniej zakwalifikowane. Decyzje o włączeniu do 

projektu osób z listy rezerwowej podejmuje Kierownik projektu lub Koordynator 

merytoryczny. 

 

 

§ 4a 

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe 

 

1. Na studia podyplomowe mogą być skierowane osoby posiadające dyplom 

ukończenia studiów wyższych, zatrudnione w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

Łodzi, Poznaniu i Opolu na podstawie umowy na czas nieokreślony. 

 

2. Kandydat dokonuje zgłoszenia na konkretny, przewidziany w projekcie, kierunek 

studiów podyplomowych. 

 

3. Warunkiem koniecznym skierowania pracownika na studia podyplomowe jest zgoda 

jego  przełożonego. 

 

4. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną, 

której przewodniczył będzie Koordynator Merytoryczny. Skład Komisji określony 

zostanie przez Lidera Projektu.  

 

5. Przy wyborze kandydata Komisja kierować się będzie przydatnością wskazanego 

przez kandydata kierunku kształcenia w realizacji bieżących obowiązków służbowych 

oraz stażem pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej.   
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6. W przypadku zgłoszenia większej niż przewidziana do udziału w studiach 

podyplomowych (w ramach limitów przewidzianych na poszczególne izby) liczby 

osób ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje Koordynator merytoryczny w 

porozumieniu z Prezesem RIO w Łodzi, Poznaniu lub Opolu, jako kierownikiem 

jednostki odpowiedzialnym za jej właściwe funkcjonowanie.  

 

7. W przypadku: 

- zgłoszenia mniejszej niż przewidziana do udziału w studiach podyplomowych 

(w ramach limitów przewidzianych na poszczególne izby) liczby osób oraz  

- w przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej i braku osoby na liście 

rezerwowej 

zostanie ogłoszona rekrutacja dodatkowa. 

 

8. Do rekrutacji na studia podyplomowe mają zastosowanie zapisy § 4 pkt 1-4 i 8-10 

Regulaminu. 

 

§ 5 

Zasady uczestnictwa w projekcie  

 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniach/kursach/studiach 

podyplomowych, do których został zakwalifikowany. 

 

2. Uczestnik szkolenia/kursu zobowiązany jest potwierdzić obecność na 

szkoleniu/kursie poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 

 

3. Realizator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub 

ważnymi sytuacjami losowymi. Nieobecność taka wymaga złożenia pisemnego 

usprawiedliwienia do Biura Projektu. W przypadku szkoleń, które odbywać się będą w 

siedzibach izb uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Biura Projektu lub 

Kierownika swojej jednostki o fakcie nieobecności przed rozpoczęciem szkolenia tak, 

aby ewentualnie umożliwić udział w szkoleniu osoby z listy rezerwowej. 

 

4. Uczestnik szkolenia/kursu obowiązany jest do wypełnienia po jego zakończeniu 

ankiety ewaluacyjnej. 

 

5. Po zakończeniu szkolenia, uczestnik, który spełnił wymagane warunki otrzymuje 

zaświadczenie (certyfikat) ukończenia. 

 

6. Uczestnik projektu ma prawo do zwrotu kosztów dojazdu. Dojazd jest kosztem 

kwalifikowalnym, jeżeli szkolenia/kursy realizowane są w miejscowości innej niż 

miejsce zamieszkania i zatrudnienia Uczestnika. Warunkiem zwrotu kosztów dojazdu 

jest przedłożenie biletów przejazdowych (tam i z powrotem). Bilety przejazdowe to: 

bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS, bilety komunikacji miejskiej lub bilety 

komunikacji prywatnej na danej trasie. Koszt dojazdu może być rozliczony 
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samochodem osobowym, na podstawie oświadczenia Uczestnika, złożonego na  

formularzu dostarczonym przez Organizatora. Wówczas kosztem kwalifikowalnym 

dojazdu jednego uczestnika są wydatki w wysokości nie wyższej niż cena biletu 

przejazdowego na przejechanej trasie. 

 

7. Uczestnikom studiów podyplomowych nie przysługuje zwrot  kosztów dojazdu. 
 

8. Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w studiach podyplomowych zostaną 

podpisane umowy określające wzajemne prawa i obowiązki. 

 

 

 

 

 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na okres realizacji projektu. 

 

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika 

projektu. 

 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Lidera projektu, to jest 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. 

 

4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

 


