Regulamin wizyt studyjnych u Partnerów ponadnarodowych
oraz wizyt w krajowych ośrodkach akademickich
realizowanych przez Zespół Ekspertów Projektu – ZEP1

§ 1.
Informacje i postanowienia ogólne

1. Projekt „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu
widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji
endoskopowych” (zwany dalej Projektem) realizowany jest przez Centrum Medyczne
Kształcenia Podyplomowego (zwane dalej CMKP) w partnerstwie z Excellence In Society
and Congress (ESC) BV oraz European Federation of the International Society for
Digestive Surgery (zwanych dalej Partnerami ponadnarodowymi lub Partnerami)
w ramach

Programu

Operacyjnego

Wiedza

Edukacja

Rozwój

2014-2020,

Osi priorytetowej IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3:
Współpraca ponadnarodowa.
2. Projekt realizowany jest od 02.01.2017 do 30.09.2021 r.
3. Projekt ma charakter ponadnarodowy.
4. Biuro Beneficjenta Projektu znajduje się przy ul. Marymonckiej 99/103, 01-813 Warszawa,
tel. 22 56 93 891, e-mail: endosymulacja@cmkp.edu.pl i jest dostępne w dni robocze od
godz. 8:00 do 15:00.
5. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Projekt jest realizowany

na

podstawie

umowy

o

POWR.04.03.00-00-0291/16-00 z dnia 28 grudnia 2016 r.

dofinansowanie

nr

UDA-

zawartej między Centrum

Medycznym Kształcenia Podyplomowego a Skarbem Państwa – państwową jednostką
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budżetową Centrum Projektów Europejskich oraz na podstawie następujących umów
partnerskich: umowy o współpracy ponadnarodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. zawartej
pomiędzy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego a European Federation
of the

International

Society

for

Digestive

Surergy;

umowy

o

współpracy

ponadnarodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy Centrum Medycznym
Kształcenia Podyplomowego a Excellence in Society and Congres (ESC).
7. Celem głównym Projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa procesu szkolenia
specjalizacyjnego lekarzy w wybranych dziedzinach medycyny poprzez opracowanie,
przetestowanie i wdrożenie do praktyki nowego rozwiązania zawierającego elementy
dydaktyki z użyciem zaawansowanych technik medycznej symulacji endoskopowej przy
wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnerów ponadnarodowych.
8. Informacja o Projekcie jest dostępna: na stronach internetowych CMKP oraz Partnerów
ponadnarodowych.
9. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji wizyt studyjnych u partnerów
ponadnarodowych (zwanych dalej wizytami studyjnymi) zespołu wypracowującego
założenia do nowego rozwiązania – Modelu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy
(zwanego dalej ZEP 1) oraz wizyt ZEP 1 w innych krajowych ośrodkach akademickich
prowadzących specjalizacje lekarskie w dziedzinach objętych Projektem (zwanych dalej
wizytami krajowymi).

§ 2.
Zasady realizacji wizyt studyjnych u partnerów ponadnarodowych

1. Celem wizyt studyjnych będzie zebranie dobrych praktyk edukacyjnych w zakresie
wykorzystania technik symulacji medycznej w procesie kształcenia specjalizacyjnego
lekarzy w wybranych dziedzinach medycyny.
2. Uczestnikami wizyt studyjnych mogą być eksperci/-tki ZEP 1, wyłonieni zgodnie z
procedurą opisaną w „Procedurze

rekrutacji Zespołu Ekspertów/-ek Projektu – ZEP1
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wypracowującego

założenia

do

nowego

rozwiązania”,

koordynator naukowo – dydaktyczny -

których

działania

nadzoruje

członek zespołu wypracowującego nowe

rozwiązania.
3. Wizyty studyjne realizowane będą w ramach zadania 1 Projektu, zgodnie z przyjętym
harmonogramem wizyt we wskazanych przez Partnerów ponadnarodowych ośrodkach
akademickich znajdujących się w krajach Unii Europejskiej, w których w procesie
szkolenia lekarzy wykorzystywane są techniki endoskopowej symulacji medycznej.
4. Wizyty studyjne będą się odbywać w kilkuosobowych zespołach eksperckich.
5. Każda wizyta będzie trwała do 5 dni i będzie realizowana zgodnie ze sporządzonym, w
porozumieniu z Partnerem ponadnarodowym, planem wizyty.
6. Wizyty studyjne u partnerów ponadnarodowych realizowane będą i rozliczne zgodnie z
Zarządzeniem nr 24 z dnia 1 marca 2013 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego w sprawie zasad i trybu delegowania i rozliczania kosztów służbowych podróży
zagranicznych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Szczegółowe
zasady w Załączniku nr 1), w szczególności:
a) Zaliczki na poczet delegacji wypłacane będą na rachunek bankowy delegowanego
w PLN jako równowartość waluty obcej przeliczonej według średniego kursu NBP z
dnia wypłaty.
b) Rozliczenie

delegacji następować będzie

na wskazany przez delegowanego

rachunek bankowy w PLN lub rachunek projektu prowadzony przez CMKP.
c) poniesione koszty

na przejazdy i noclegi przez delegowanego nie podlegają

zwrotowi.
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§ 3.
Zasady realizacji wizyt w innych krajowych ośrodkach akademickich prowadzących
specjalizacje w dziedzinach objętych Projektem

1. Celem

wizyt

krajowych

będzie

zebranie

doświadczeń

krajowych

ośrodków

akademickich, w których wykorzystywane symulacje endoskpowe.
2. Uczestnikami wizyt krajowych mogą być Eksperci/-tki ZEP 1 wyłonieni zgodnie z
procedurą opisaną w „Procedurze

rekrutacji Zespołu Ekspertów/-ek Projektu – ZEP 1

wypracowującego założenia do nowego rozwiązania”.
3. Wizyty krajowe realizowane będą w ramach zadania 1 Projektu, zgodnie z przyjętym
harmonogramem we wskazanych przez osoby zaangażowane w merytoryczne
wdrożenie Projektu krajowych ośrodkach akademickich, na podstawie przeprowadzonej
analizy, w których w procesie szkolenia lekarzy wykorzystywane są techniki
endoskopowej symulacji medycznej.
4. Wizyty krajowe będą odbywać się w kilkuosobowych zespołach eksperckich
5. Każda wizyta będzie trwała do 3 dni i będzie realizowana zgodnie ze sporządzonym w
porozumieniu z przedstawicielem danego ośrodka akademickiego planem wizyty.
6. Wizyty krajowe realizowane będą i rozliczane zgodnie z Zarządzeniem nr 25 z dnia 1 marca
2013 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad i trybu
delegowania i rozliczania kosztów służbowych podróży krajowych w Centrum Medycznym
Kształcenia Podyplomowego oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Szczegółowe zasady w załączniku nr 2), w
szczególności :
a) Zaliczki wypłacane będą wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez
delegowanego.
b) Rozliczenie delegacji następować będzie na wskazany rachunek bankowy
delegowanego lub rachunek projektu prowadzony przez CMKP.
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c) Poniesione koszty na przejazdy i noclegi przez delegowanego nie podlegają
zwrotowi.

§ 4.
Zobowiązania Eksperta/-ki uczestniczącego/-ej w wizycie studyjnej i wizycie krajowej
1. Ekspert/-ka uczestniczący/-a w wizycie jest zobowiązany/-a do:
a) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
b) realizowania zadań zgodnie z ustalonym planem wizyty,
c) punktualnego i regularnego uczestnictwa we wszystkich spotkaniach podczas
wizyty,
d) przygotowania na podstawie doświadczeń zebranych podczas wizyty sprawozdania
z wizyty (według przekazanego wzoru), w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zakończenia wizyty.
2. Z tytułu przygotowania i przekazania pracodawcy sprawozdania, o którym mowa w § 4,
pkt.1 pkt.d delegowanemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
3. Do sprawozdania o którym mowa w § 4, pkt.1 pkt.d mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Do dalszego wykorzystania informacji zawartych w sprawozdaniu o którym mowa w §
4, pkt.1 pkt.d lub ich fragmentów, w tym, w celu nieodpłatnego lub odpłatnego
sporządzenia przez osoby trzecie raportu podsumowującego doświadczenia z wizyt
krajowych i zagranicznych, nie jest wymagana osobna zgoda delegowanego.

§ 5.
Zobowiązania Organizatora ( CMKP ) wizyt
1. Organizator wizyt- Beneficjent Projektu, jest zobowiązany do:
a) zapewnienia

transportu (kolejowego/lotniczego) do miejsc odbywania wizyt, jak

również w drodze powrotnej, na podstawie delegacji służbowych
b) przekazania Uczestnikom/-czkom wizyt ich szczegółowego planu,
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c) na podstawie delegacji służbowych zapewnienia w ramach wizyt noclegów w
zorganizowanych miejscach realizacji wizyt,
d) udostępnienia Ekspertom/-kom wzoru raportu dotyczącego prowadzenia zajęć z
wykorzystaniem symulatorów medycznych

§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od 21 marca 2017 r.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Aktualna treść Regulaminu wizyt studyjnych u Partnerów ponadnarodowych oraz wizyt w
krajowych ośrodkach akademickich realizowanych przez Zespół Ekspertów Projektu – ZEP 1
jest

dostępna

w

Biurze

Projektu

oraz

na

stronie

internetowej:

http://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/symulacje-endoskopowe/.
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