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PUE.AN.0414.1.2019  

Regulamin uczestnictwa pracowników PWSZ w kursach/szkoleniach realizowanych w 

ramach projektu: „Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-

gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18 

 

§ 1 

Założenia projektu dotyczące podniesienia kompetencji pracowników Paostwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Płocku 

Niniejszy projekt zakłada:  

podniesienie kompetencji dydaktycznych przez minimum 47 pracowników kadry dydaktycznej  

oraz podniesienie kompetencji zarządczych kadr administracyjnych przez minimum 17 pracowników 

Paostwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku poprzez udział w szkoleniach. 

§ 2 

Udział w szkoleniach - rekrutacja 

1. Rekrutacja na szkolenia zamknięte i otwarte będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem 

realizacji projektu. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie podnoszenia kompetencji przez pracowników 

PWSZ we współpracy z kierownikiem projektu są kierownicy działów, lub, w przypadku 

pracowników niepodlegających Kierownikom działów: 

a) w przypadku pracowników administracyjnych - Kanclerz lub osoba upoważniona 

b) w przypadku pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych - Rektor lub osoba 

upoważniona. 

3. Pracownik zainteresowany udziałem w szkoleniu powinien przedłożyd wniosek o skierowanie 

w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w projekcie zgodnie ze wzorem 

stanowiącym: Załącznik 1 dla pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych lub 

Załącznik 2 dla pracowników administracyjnych oraz załączyd dwie konkurencyjne oferty 

szkoleniowe o zbliżonym zakresie, wskazujące na rynkowośd kosztów wybranej formy 

podnoszenia kwalifikacji (e-mail z wyceną, print screeen itp.) 

4. Po zakooczeniu szkolenia pracownik zobowiązany jest dostarczyd kierownikowi projektu 

kserokopię zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu/kursie lub inny dokument wystawiony 

przez organizatora potwierdzający nabycie kompetencji kierownikowi projektu, w terminie  

7 dni od zakooczenia szkolenia. 

§ 3 

Ograniczenia związane z udziałem w szkoleniach 

1. W przypadku kadry dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej każdy z pracowników Szkoły może 

wziąd udział w maksymalnie 2 szkoleniach. 

2. W przypadku pracowników kadry administracyjnej każdy pracownik może wziąd udział  

w maksymalnie 3 szkoleniach. 
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3. W przypadku przekroczenia kwoty przewidzianej w budżecie projektu na realizację zadania  

o zakwalifikowaniu do szkolenia decyduje kolejnośd zgłoszeo oraz staż zatrudnienia w 

Paostwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. 

 

§ 4 

Koszty związane z delegowaniem pracownika – delegacja i transport 

1. W ramach projektu możliwe jest pokrycie kosztów delegacji oraz dojazdu na szkolenia  

w zakresie kwoty przewidzianej w budżecie projektu. 

2. Koszty delegacji oraz transportu uczestnika szkolenia wyliczane są według zasad stosowanych 

w Paostwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku zgodnie z Zarządzeniem Rektora  

nr 103/2016 z 15 grudnia 2016 roku w sprawie podróży służbowych pracowników PWSZ 

 

§ 5 

Koszty związane z noclegiem 

 

1. Koszty noclegu są wydatkami kwalifikowalnymi, o ile wsparcie dla tego samego uczestnika 

szkolenia trwa co najmniej dwa dni. 

2. W przypadku wsparcia trwającego jeden nocleg jest możliwy w sytuacji, gdy miejsce 

udzielania wsparcia jest oddalone od miejscowości, w której siedzibę ma wnioskodawca o 

więcej niż 50 km (drogą publiczną, a nie w linii prostej), a jednocześnie wsparcie zaczyna się 

przed godziną 9.00 lub kooczy się po godzinie 17.00. W przypadku braku dostępnego dojazdu 

publicznymi środkami transportu zborowego kwalifikowalnośd noclegu będzie rozpatrywana 

indywidulanie. 

3. W ramach projektu możliwy jest nocleg w miejscu noclegowym o standardzie maksymalnie 

hotelu 3* wraz ze śniadaniem, przy czym istnieje możliwośd szerszego zakresu usługi, o ile 

mieści się w określonej cenie rynkowej i jest to uzasadnione celami projektu, co do zasady w 

pokojach 2-osobowych (nocleg w pokojach 1-osobowych jest kwalifikowalny tylko w 

uzasadnionych przypadkach). 

§ 6 

Rozliczenie kosztów podróży krajowej 

1. Akceptowana jest podróż zbiorowymi środkami transportu publicznego. 

2. W uzasadnionych przypadkach, gdy system połączeo operatorów publicznego transportu 

zbiorowego na danym terenie jest niewydolny, lub występuje inne racjonalne uzasadnienie 

dojazdu środkiem transportu innym, niż publiczny możliwe jest ponoszenie w projekcie 

kosztów podróży prywatnym środkiem transportu, jednak powinny to byd jedynie wyjątkowe 

sytuacje. W takich wypadkach: kwalifikowalne będą koszty dojazdu prywatnym środkiem 

transportu do wysokości ceny biletu komunikacji publicznej (za odcinek tej samej długości) 

3. W przypadku podróży prywatnym środkiem transportu pracownik zobowiązany jest załączyd 

do Wniosku o skierowanie oświadczenie dotyczące kosztów przejazdu stanowiące Załącznik 

nr 3 niniejszego Regulaminu, wraz z kalkulacją dojazdu środkiem komunikacji publicznej II 

klasy: wydrukiem ze strony PKP lub innego przewoźnika (w przypadku braku połączenia PKP) 
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ceny biletu obowiązującej na danej trasie i w danym dniu (możliwośd zrobienia „Print Screen” 

ze strony PKP i załączenia do rozliczenia). 

4. Koszty podróży samolotem na terenie kraju nie będą kwalifikowane. 

5. W przypadku podróży międzynarodowych kwalifikowany może byd koszt biletu lotniczego w 

klasie ekonomicznej.  

 

§ 7 

Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej 

1. W przypadku kosztów podróży zagranicznych kwalifikowany może byd koszt biletu lotniczego 

w klasie ekonomicznej - zalecany jest, jeśli to możliwe, zakup biletów podróży  

z możliwością zwrotu lub wymiany (np. w zakresie zmiany terminu podróży lub nazwiska 

osoby podróżującej) na wypadek nieoczekiwanych sytuacji 

 

§ 8 

Postanowienia dodatkowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają: 

a) Zarządzenie Rektora Nr 103/2016 z 15 grudnia 2016 roku w sprawie podróży 

służbowych pracowników PWSZ 

b) Zarządzenie Rektora Nr 72/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad 

udzielania pomocy pracownikom Paostwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

podnoszącym swoje kwalifikacje 

c) Zarządzenie Rektora Nr 115/2017 z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie zmiany 

Zarządzenia Rektora Paostwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku w sprawie 

zasad udzielania pomocy pracownikom Paostwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Płocku podnoszącym swoje kwalifikacje. 

 

Załączniki: 

Załączniki nr 1: WNIOSEK O SKIEROWANIE/WNIOSEK BEZ SKIEROWANIA PRZEZ PRACODAWCĘ w ramach podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, projekt pt.: „Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze”  

POWR.03.05.00-00-z050/18, Zadanie 4 Moduł VI Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr PWSZ w Płocku 

Załącznik nr 2: WNIOSEK O SKIEROWANIE/WNIOSEK BEZ SKIEROWANIA PRZEZ PRACODAWCĘ w ramach podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, projekt pt.: „Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” 

POWR.03.05.00-00-z050/18, Zadanie 7 - Moduł VI Podniesienie kompetencji zarządczych kadry administracyjnej 

Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące kosztów dojazdu komunikacją publiczną. 


