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Pytania i odpowiedzi  dot. konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/16  

pn. „Szkolenia dla kadry sądów rejonowych z zakresu nadzoru nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii 

komorniczych” 

 

(Pytania i odpowiedzi będą na bieżąco uzupełniane przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucję Organizującą Konkurs) 

 

1. Czy wnioskodawca obligatoryjnie musi wykazać doświadczenie z zakresu kształcenia kadr sądów, czy też jest to wymaganie 
nieobligatoryjne? W uzasadnieniu  do kryterium nr 1 czytamy "Dodatkowe wymagania posiadania doświadczenia z zakresu kształcenia 
kadr sądów pozwoli zapewnić wysoką jakość merytoryczną działań projektowych". 

 
Odpowiedź IOK:  Uzasadnienie do kryterium brzmi:  „Dodatkowe wymaganie (nie zaś dodatkowe wymagania) posiadania doświadczenia z 
zakresu kształcenia kadr sądów. pozwoli zapewnić wysoką jakość merytoryczną działań projektowych”.  Uzasadnienie odnosi się tym samym 
bezpośrednio do tego konkretnego kryterium. Jest to kryterium dostępu, zatem jego spełnienie jest obligatoryjne. Kryteria dostępu dotyczą 
warunków, jakie powinien spełniać wniosek oraz podmiot aplikujący, żeby móc ubiegać się o dofinansowanie w konkursie. Kryteria należy czytać 
i interpretować łącznie z ich uzasadnieniem (uzasadnienie jest wiążącym elementem kryterium). 
 
 

2. Czy jeśli wnioskodawca wykaże doświadczenia w realizacji szkoleń dla sektora sprawiedliwości, gdzie uczestnikami nie były osoby 
stanowiące kadry sądów, spełnione zostanie kryterium dostępu nr 1?  

 
Odpowiedź IOK: Biorąc pod uwagę treść uzasadnienia do kryterium, rozumienie pojęcia „sektora sprawiedliwości” w tym konkursie ograniczone 
jest do kadr sądów. W związku z powyższym w takim przypadku kryterium nie zostanie spełnione. 
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3. Czy kryterium dostępu nr 1 zostanie spełnione w sytuacji, kiedy partner wnioskodawcy dysponuje osobami (na zasadzie umów 
współpracy), które łącznie przeszkoliły wskazaną w kryterium liczbę osób w wymaganym zakresie, lecz nie tylko na rzecz partnera, ale 
także innych podmiotów?   
 
Odpowiedź IOK:  
W przypadku projektów partnerskich kryterium zostanie spełnione, gdy odpowiednim doświadczeniem wykaże się lider lub partner projektu 
jako podmiot (instytucja), a nie ich poszczególni pracownicy / współpracownicy, o ile doświadczenie tych osób nie  powstało w ramach 
umów zawartych z wnioskodawcą/partnerem. A zatem przy weryfikacji wymaganego doświadczenia będą uwzględniane wyłącznie 
szkolenia prowadzone przez współpracowników / pracowników ww. podmiotów realizowane na ich zlecenie  lub w ramach stosunku 
pracy nawiązanego z tymi podmiotami (liderem/partnerem).   

 
 

4. Czy partnerem w projekcie może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą?  
 
Odpowiedź IOK: Partnerem w projekcie może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Należy jednak pamiętać, że 
partnerami nie mogą być osoby fizyczne pomiędzy którymi zachodzą powiązania osobowe o charakterze rodzinnym (małżeństwo, 
pokrewieństwo, powinowactwo do drugiego stopnia), majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy, powodujące możliwość wywierania 
przez lidera projektu wpływu na partnera lub odwrotnie. Ponadto celem projektu partnerskiego jest osiągnięcie znaczącej wartości dodanej 
poprzez podział realizacji zadań między podmioty o różnorodnej specyfice, wypracowanie wspólnych rozwiązań problemów, w związku z tym 
należy rozważyć, czy udział partnera będącego osobą fizyczną zapewni osiągnięcie tego celu.  
 

5. Czy do każdego z trzech programów szkolenia powinien zostać opracowany odrębny "standard usług" czy może to być 1 dokument?  
 

Odpowiedź IOK: Zgodnie z Regulaminem konkursu „w wyniku prowadzonych szkoleń powinien zostać opracowany zestaw wskazówek do 
prowadzenia danego rodzaju nadzoru nad działalnością komorników (standardy nadzoru)”. Programy szkoleniowe dotyczą nadzoru 
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administracyjnego, judykacyjnego i kontroli finansowej kancelarii komorniczych. Standardy powinny dotyczyć każdego z ww. rodzajów 
nadzoru. Z punktu widzenia spełnienia kryterium nieistotne jest, czy będzie to jeden dokument, czy odrębne dokumenty dla danego rodzaju 
nadzoru.  Kryterium zostanie spełnione, gdy w ramach projektu dla każdego rodzaju nadzoru  zostanie opracowany osobny standard.    

6. Czy, aby spełnić kryterium dostępu nr 2 mówiące o wymaganiach w stosunku do trenerów prowadzących zajęcia należy założyć, że: 
 

- szkolenie A "dla prezesów sądów rejonowych i sędziów wizytatorów z zakresu nadzoru administracyjnego nad komornikami" oraz B "dla 
sędziów wydziałów cywilnych sądów rejonowych i referendarzy sądowych z zakresu nadzoru judykacyjnego nad czynnościami 
komorników z elementami nadzoru administracyjnego" mają prowadzić wyłącznie trenerzy posiadający wykształcenie prawnicze oraz 
minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa-  
- szkolenie C "dla urzędników sądów rejonowych z zakresu czynności podejmowanych w sekretariatach sądowych w ramach nadzoru 
administracyjnego nad komornikami i kontroli finansowej kancelarii komorniczych" mają prowadzić wyłącznie trenerzy  posiadający 
wykształcenie ekonomiczne oraz minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu finansów? Czy z prowadzenia tego 
szkolenia są wyłączeni trenerzy z wykształceniem prawniczym i doświadczeniem w realizacji szkoleń z zakresu prawa? 
 
Odpowiedź IOK: Szkolenia "dla prezesów sądów rejonowych i sędziów wizytatorów z zakresu nadzoru administracyjnego nad komornikami" 
oraz "dla sędziów wydziałów cywilnych sądów rejonowych i referendarzy sądowych z zakresu nadzoru judykacyjnego nad czynnościami 
komorników z elementami nadzoru administracyjnego" mają prowadzić wyłącznie trenerzy posiadający wykształcenie prawnicze oraz 
minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa. Tematyka szkoleń obejmuje wyłącznie zagadnienia o 
charakterze prawnym. 
Natomiast szkolenie dla urzędników sądów rejonowych z zakresu czynności podejmowanych w sekretariatach sądowych w ramach nadzoru 
administracyjnego nad komornikami i kontroli finansowej kancelarii komorniczych" wymaga zaangażowania zarówno trenerów prawników 
(zagadnienia prawne, elementy nadzoru administracyjnego), jak i trenerów ekonomistów (zagadnienia dotyczące księgowości, kontroli 
finansowej). Każdy trener powinien posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w  prowadzeniu szkoleń z obszaru, w ramach którego będzie 
prowadził szkolenia w projekcie.  
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7. Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien opracować bardziej szczegółowy program szkolenia lub 
dokonać jego rozszerzenia i umieścić informacje w tym zakresie we wniosku o dofinansowanie? Czy uzyska z tego tytułu większą liczbę 
punktów w ocenie?  
 
Odpowiedź IOK: Zgodnie z Regulaminem konkursu programy szkolenia powstają na etapie jego realizacji, ponadto są konsultowane z IP, 
mogą więc ulec zmianie w stosunku do propozycji przedstawionej przez wnioskodawcę. Stopień szczegółowości opisu programu we wniosku 
zależy wyłącznie od wnioskodawcy. Niezbędne jest jedynie, w celu spełnienia przez projekt kryterium dostępu, wskazanie we wniosku, że 
programy będą  zawierać minimalny zakres zagadnień zgodny z załącznikiem 12 do Regulaminu konkursu.   
Jednocześnie należy pamiętać, że co do zasady im projekt jest bardziej szczegółowo i wyczerpująco opisany, tym ma większe szanse na 
uzyskanie większej liczby punktów podczas oceny merytorycznej.  Liczba przyznanych w toku oceny punktów za spełnienie kryteriów 
merytorycznych każdorazowo zależy jednak od niezależnych ekspertów oceniających wniosek.  
 


