REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – aktualizacja związana z epidemią
COVID-19
„Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia
potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji
endoskopowych”

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, zwany dalej Regulaminem, określa zasady
rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w
dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju,
z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”, zwanym dalej Projektem.
2. Projekt realizowany jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zwane dalej
CMKP lub Beneficjentem, na podstawie umowy nr UDA-POWR.04.03.00-00-0291/16-00
pomiędzy CMKP a Centrum Projektów Europejskich, zwanym dalej Instytucją Pośredniczącą.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Działania 4.3 Współpraca Ponadnarodowa.
4. Projekt realizowany jest od 02.01.2017 do 30.09.2021 roku.
5. Głównym celem 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. Cel ten
jest realizowany przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń Partnerów Ponadnarodowych.
6. Projekt realizowany jest w ramach następujących etapów:
a) wypracowanie nowego rozwiązania – modelu kształcenia specjalizacyjnego
lekarzy,
b) testowanie nowego rozwiązania,
c) analiza efektów testowania i wypracowanie ostatecznej wersji nowego
rozwiązania,
d) wdrożenie wypracowanego rozwiązania.
7. Niniejszy Regulamin odnosi się do etapu wskazanego w §1 ust. 6 pkt b), tj. do etapu
testowania nowego rozwiązania.
8. Projekt skierowany jest do lekarzy i lekarek w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w jednej
z następujących dziedzin:
a) anestezjologia i intensywna terapia,
b) alergologia,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

choroby płuc,
choroby płuc dzieci,
gastroenterologia,
gastroenterologia dziecięca,
chirurgia ogólna,
chirurgia onkologiczna,
położnictwo i ginekologia,
ginekologia onkologiczna,
urologia,
urologia dziecięca,
ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
medycyna ratunkowa,
pediatria,
medycyna rodzinna,
geriatria,
reumatologia,
rehabilitacja medyczna,
onkologia kliniczna,
hematologia,
patomorfologia,
radioterapia onkologiczna,
medycyna paliatywna

9. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
10. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a)
b)
c)
d)

zakres wsparcia w Projekcie,
procedurę rekrutacji,
prawa i obowiązki uczestników i uczestniczek Projektu,
prawa i obowiązki Beneficjenta.

§2
Podstawowe pojęcia
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Projekt – Projekt „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych
z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem
technik symulacji endoskopowych;
2. Beneficjent – podmiot realizujący Projekt, tj. Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego;
3. Instytucja Pośrednicząca – Centrum Projektów Europejskich;
4. Biuro Projektu – jednostka odpowiedzialna za realizację Projektu, znajdująca się w Centrum
Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodku Symulacji CMKP (ul.
Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa; pok. 13 A); adres e-mail Biura Projektu:
endosymulacja@cmkp.edu.pl.
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5. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów wskazanych w Regulaminie, który należy
złożyć w Biurze Projektu, w terminie podanym w ogłoszeniu o rekrutacji;
6. Uczestnik/-czka Projektu – lekarz/lekarka w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w jednej
z dziedzin wskazanych w §1 ust. 8, który/-a spełnia wszystkie wymogi określone
w Regulaminie i został/-a zakwalifikowany/-a przez Komisję Rekrutacyjną do udziału
w szkoleniach z zakresu nabywania umiejętności posługiwania się technikami
endoskopowymi, realizowanych w ramach Projektu;
7. Szkolenia z zakresu nabywania umiejętności posługiwania się technikami endoskopowymi
– szkolenia realizowane w ramach Projektu na etapie testowania nowego rozwiązania, tj.
szkolenia z zakresu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

bronchoskopii,
gastroskopii i kolonoskopii,
artroskopii,
laparoskopii w chirurgii układu pokarmowego,
laparoskopii i endoskopii w ginekologii,
laparoskopii i endoskopii w urologii.

8. Komisja Rekrutacyjna – zespół odpowiedzialny za opracowanie list rankingowych
uczestników/-czek Projektu na podstawie informacji zawartych w przesłanych przez nich
formularzach zgłoszeniowych. W skład komisji wchodzą: koordynator naukowo-dydaktyczny
projektu, ekspert/-ka merytoryczny/-a w danej dziedzinie oraz koordynator procesu
testowania i monitorowania. Komisje Rekrutacyjne dla poszczególnych technik
endoskopowych wskazanych w §2 ust. 5 zostaną powołane przez Zastępcę Dyrektora CMKP
ds. Dydaktycznych i Naukowych.
9. Centrum Symulacji Endoskopowej (dalej CSE) – jednostka znajdująca się w strukturze
Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodku Symulacji CMKP,
w której będą realizowane szkolenia z zakresu nabywania umiejętności posługiwania się
technikami endoskopowymi. CSE znajduje się w budynku głównym CMKP, tj. na ul.
Marymonckiej 99/103; 01-813 Warszawa.
10. Koordynator naukowo-dydaktyczny Projektu – Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
pełniący nadzór merytoryczny nad działaniami realizowanymi w ramach Projektu, w tym nad
realizacją szkoleń z zakresu nabywania umiejętności posługiwania się technikami
endoskopowymi;
11. Instruktorzy zabiegów endoskopowych – nauczyciele akademiccy CMKP, eksperci i ekspertki
Projektu prowadzący szkolenia z zakresu nabywania umiejętności posługiwania się
technikami endoskopowymi;
12. Instruktorzy symulacji – pracownicy CMKP odpowiedzialni za wsparcie techniczne
Instruktorów zabiegów endoskopowych oraz uczestników/-czek Projektu;
13. Strona internetowa Projektu - https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/symulacjeendoskopowe/
§3
Zakres wsparcia udzielanego w ramach Projektu
1. Wsparcie w projekcie uzyska łącznie nie mniej niż 142 lekarzy/lekarek w trakcie szkolenia
specjalizacyjnego.
2. Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w zakresie następujących szkoleń
przypisanych do poszczególnych technik endoskopowych:
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a) bronchoskopia:
• A – Bronchoskopia w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego – kurs
podstawowy, stopień pierwszy;
• B – Bronchoskopia w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego – kurs
podstawowy, stopień drugi;
• C – Bronchoskopia w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego – kurs
zaawansowany, stopień pierwszy;
• D – Bronchoskopia w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego – kurs
zaawansowany, stopień drugi;
• C 1 - Podstawy bronchoskopii z uwzględnieniem zapotrzebowania dla
anestezjologii i intensywnej terapii;
• D 1 – Bronchoskopia ratunkowa1.
b) gastroskopia i kolonoskopia:
•
•
•

A – Podstawy gastroskopii;
B – Podstawy kolonoskopii;
C – Zaawansowana endoskopia diagnostyczna i zabiegowa ECPW.

c) laparoskopia w chirurgii układu pokarmowego:
•
•
•

A – Podstawowe techniki chirurgii laparoskopowej;
B – Średniozaawansowane techniki chirurgii laparoskopowej;
C – Zaawansowane techniki chirurgii laparoskopowej.

d) zabiegi endoskopowe i laparoskopowe w urologii:
•
•
•
•

A – Podstawy endoskopii;
B – Kurs endoskopii dla osób po szkoleniu podstawowym;
C – Podstawy laparoskopii;
D – Kurs laparoskopii dla osób po szkoleniu podstawowym.

e) zabiegi endoskopowe i laparoskopowe w ginekologii:
•
•
•
•
•
•
f)

A – Laparoskopia w ginekologii – kurs podstawowy, stopień pierwszy;
B – Laparoskopia w ginekologii – kurs podstawowy, stopień drugi;
C – Laparoskopia w ginekologii – kurs zaawansowany, stopień pierwszy;
D – Laparoskopia w ginekologii – kurs zaawansowany, stopień drugi;
E – Nowoczesna histeroskopia – kurs podstawowy;
F – Histeroskopia zabiegowa – kurs zaawansowany;

artroskopia:
• A – Kurs podstawowy: Podstawy artroskopii – symulacje medyczne;

1

Kursy A i B – dla wszystkich specjalizacji; kursy C i D – dla specjalizacji: choroby płuc, choroby płuc dzieci; kursy K1 i K2 – dla
pozostałych specjalizacji (poza specjalizacjami choroby płuc, choroby płuc dzieci), ze szczególnym uwzględnieniem
specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej.
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•

B – Kurs zaawansowany: Podstawy artroskopowego rozpoznawania i leczenia
wewnętrznych uszkodzeń stawów – symulacje leczenia operacyjnego.

3. Jeden/-a Uczestnik/-czka może wziąć udział w cyklu szkoleniowym wyłącznie w ramach
jednej techniki endoskopowej, tj. bronchoskopia lub gastroskopia i kolonoskopia lub
laparoskopia w chirurgii układu pokarmowego lub zabiegi endoskopowe i laparoskopowe
w ginekologii lub zabiegi endoskopowe i laparoskopowe w urologii lub artroskopia.
4. Każdy uczestnik/-czka zakwalifikowany/-a na szkolenia w ramach danej techniki
endoskopowej będzie zobowiązany do wzięcia udziału we wszystkich szkoleniach w zakresie
tej techniki (warunkiem udziału w szkoleniu na wyższym poziomie będzie zaliczenie
z wynikiem pozytywnym kursu/-ów na niższym poziomie), wskazanych w § 3 ust. 1
Regulaminu, z zastrzeżeniem zapisu w przypisie nr 1.
5. Powyższy zapis (tj. § 3 ust. 2 Regulaminu) nie będzie miał zastosowania w sytuacji braku
ukończenia przez uczestnika/-czkę z wynikiem pozytywnym pojedynczego kursu w ramach
danej techniki, pomimo jego dwukrotnego powtórzenia2. W takiej sytuacji uczestnik/-czka
nie będzie miał/-a możliwości wzięcia udziału w kursie na wyższym poziomie.
6. Uczestnicy/-czki Projektu będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania kosztów dojazdu i
noclegu związanych z udziałem w szkoleniach w oparciu o zasady określone w „Regulaminie
udzielania wsparcia finansowego w projekcie”.
7. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu wsparcia oraz terminów poszczególnych
szkoleń będą na bieżąco aktualizowane i zamieszczane na stronie internetowej Projektu.

§4
Ogólne zasady uczestnictwa w Projekcie
1. Uczestnikiem/-czką Projektu może zostać wyłącznie lekarz/lekarka w trakcie szkolenia
specjalizacyjnego w dziedzinach wskazanych w §1 ust. 8, który/-a spełnia wszystkie wymogi
określone w Regulaminie i został/-a zakwalifikowana przez Komisję Rekrutacyjną do udziału
w szkoleniach z zakresu nabywania umiejętności posługiwania się technikami
endoskopowymi, realizowanymi w ramach Projektu.
2. CMKP zastrzega, że złożenie prawidłowo wypełnionych i kompletnych dokumentów
rekrutacyjnych oraz spełnienie kryteriów rekrutacji opisanych w §5 Regulaminu nie jest
tożsame z zakwalifikowaniem danej osoby na szkolenia z zakresu nabywania umiejętności
posługiwania się technikami endoskopowymi.
3. Podstawę kwalifikacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu będą stanowiły listy
rankingowe opracowywane przez Komisję Rekrutacyjną oddzielnie dla poszczególnych
technik endoskopowych.
§5
Kryteria uczestnictwa w Projekcie
1. Kryteria formalne:
a) posiadanie prawa do wykonywania zawodu lekarza,
2

Liczba możliwych powtórzeń kursu może zostać zmieniona, w zależności od dostępności środków finansowych
przewidzianych na ten cel w Projekcie. Każdorazowa zmiana liczby powtórzeń zostanie wprowadzona poprzez zmianę
niniejszego Regulaminu.
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b) rozpoczęta specjalizacja w jednej z dziedzin wskazanych w §1 ust. 8;
c) dostarczenie do Biura Projektu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji
do Projektu3 kompletnych dokumentów rekrutacyjnych wskazanych w niniejszym
Regulaminie.
2. Kryteria merytoryczne - punktowane:
a) lekarze realizujący w momencie zgłoszenia do Projektu 1. i 2. rok szkolenia
specjalizacyjnego w jednej z dziedzin wskazanych w §1 ust. 8 – 5 punktów
(kryterium weryfikowane na podstawie kserokopii pierwszej strony karty);
b) lekarze realizujący 3. i 4. rok szkolenia specjalizacyjnego w jednej z dziedzin
wskazanych w §1 ust. 8 – 2 punkty4;
c) lekarze odbywający specjalizację z wymogiem danej techniki
endoskopowej/laparoskopowej – 5 punktów;
d) lekarze odbywający specjalizację z zaleceniem danej techniki
endoskopowej/laparoskopowej – 2 punkty5.
3. Kryteria dodatkowe – punktowane:
a) kobiety – 2 punkty.

§6
Procedura rekrutacji
1. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji.
2. Rekrutacja będzie prowadzona odrębnie dla każdej techniki endoskopowej/grup technik
endoskopowych, tj. odrębnie dla:
a) bronchoskopii,
b) gastroskopii i kolonoskopii,
c) artroskopii,
d) laparoskopii układu pokarmowego,
e) laparoskopii i endoskopii w ginekologii,
f) laparoskopii i endoskopii w urologii.
3. Do udziału w Projekcie mogą aplikować wyłącznie lekarze i lekarki spełniające kryteria
formalne wskazane w §5 ust. 1.
4. Zgłoszenia do udziału w Projekcie będą przyjmowane w Biurze Projektu (Centrum Alergologii,
Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodek Symulacji CMKP, ul. Marymoncka 99/103;
01-813 Warszawa, pok. 13 A).

3

Rekrutacja będzie prowadzona oddzielnie dla poszczególnych technik endoskopowych/grup technik endoskopowych.
Kryteria weryfikowane na podstawie przesłanej wraz z formularzem zgłoszeniowym kserokopii/wydruku print screen
pierwszej strony karty specjalizacji;
5 Kryteria weryfikowane na podstawie zapisów Programu Specjalizacji w danej dziedzinie.
4
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5. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Biura
Projektu (tj. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103; 01813 Warszawa), z dopiskiem „REKRUTACJA POWER 2”.
6. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej
https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/symulacje-endoskopowe/.
7. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny.
8. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne,
opatrzone w wyznaczonych miejscach datą i własnoręcznym podpisem.
9. Data i godzina zgłoszenia do Projektu jest równoważna z momentem zarejestrowania
dokumentów, o których mowa w §6 ust. 9 przez pracownika Biura Projektu.
10. Osoby, które złożą niekompletnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne zostaną wezwane
drogą mailową do ich uzupełnienia. Brak uzupełnienia dokumentów we wskazanym
w wezwaniu terminie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie
rekrutacji do Projektu.
11. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem, akceptacja jego warunków oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych.
12. Etapy rekrutacji:
a) zamieszczenie na stronie internetowej https://www.cmkp.edu.pl/projektyue/symulacje-endoskopowe/ ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji do Projektu
w ramach danej techniki endoskopowej; w ogłoszeniu wskazany będzie termin
nadsyłania zgłoszeń;
b) weryfikacja kryteriów formalnych, merytorycznych i dodatkowych wskazanych
w §5;
c) opracowanie przez Komisję Rekrutacyjną listy rankingowej Uczestników/-czek
Projektu oraz listy rezerwowej;
13. Do udziału w Projekcie, w ramach każdej techniki endoskopowej, zostaną w pierwszej
kolejności zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym (maksymalnie można uzyskać 12 punktów).
14. W przypadku osób, które uzyskały tę samą liczbę punktów o miejscu na liście rankingowej
będzie decydowała data i godzina zarejestrowania dokumentów rekrutacyjnych przez
pracownika Biura Projektu (osoba, której dokumenty zostały zarejestrowane wcześniej, będzie
miała wyższe miejsce na liście rankingowej).
15. Każda z zakwalifikowanych do Projektu osób zostanie o tym fakcie poinformowana
telefonicznie lub za pośrednictwem indywidualnej wiadomości e-mail.
16. Każdy/-a uczestnik/-czka Projektu osób zostanie telefonicznie oraz za pośrednictwem
wiadomości e-mail poinformowana o terminach szkoleń, na które został/-a zakwalifikowany/a. Uczestnik/-czka będzie miał/-a obowiązek potwierdzenia udziału w danych szkoleniach
drogą mailową (na adres endosymulacja@cmkp.edu.pl) oraz dokonania zapisu na pierwszy
kurs w cyklu szkoleniowym przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy6. Brak wykonania ww.
6

Jeśli ze względów technicznych nie będzie możliwa rejestracja poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy wymóg ten
nie będzie obowiązywał. Ewentualna informacja dot. braku możliwości rejestracji poprzez formularz elektroniczny zostanie
zamieszczona w wiadomości e-mail z informacją o terminach kursów, na które Uczestnik/-czka został/-a zakwalifikowany/a.
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17.
18.

19.
20.

czynności w terminie wskazanym w wiadomości e-mail z informacją o terminach szkoleń
będzie równoznaczny ze skreśleniem z listy Uczestników/-czek danego cyklu szkoleniowego.
Osoby, które znajdą się na liście rezerwowej zostaną o tym fakcie poinformowane
telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Osoby z listy rezerwowej będą mogły zostać włączone do uczestnictwa w Projekcie
w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach. Włączenie
do Projektu osoby z listy rezerwowej będzie następowało wg liczby uzyskanych punktów.
Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w Projekcie osoby z listy rezerwowej będzie podejmować
Komisja Rekrutacyjna właściwa dla danej techniki endoskopowej.
W przypadku trudności ze zrekrutowaniem odpowiedniej liczby osób w ramach danej techniki
endoskopowej dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej.

§7
Prawa i obowiązki uczestników i uczestniczek Projektu
1. Uczestnik/-czka Projektu ma prawo do:
a) udziału w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu nabywania umiejętności
posługiwania się technikami endoskopowymi realizowanych w ramach Projektu,
b) dwukrotnego powtórzenia szkolenia, którego nie ukończył z wynikiem
pozytywnym7,
c) otrzymania loginu i hasła do platformy CMKP MentorLearn, na której
zamieszczone zostaną materiały dydaktyczne niezbędne podczas udziału
w szkoleniach,
d) otrzymania po każdym szkoleniu pisemnej opinii zawierającej informację dot.
zaliczenia/braku zaliczenia szkolenia wraz z uzasadnieniem,
e) otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniach,
f) w przypadku ukończenia szkolenia/cyklu szkoleń – otrzymania zaświadczenia
uwzględniającego poziom nabycia umiejętności w zakresie posługiwania się daną
techniką endoskopową.
2. Uczestnik/-czka Projektu jest zobowiązany do:
a) każdorazowego dokonania zapisu na kurs, na który został/-a zakwalifikowana,
przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy,
b) 100% frekwencji na szkoleniach realizowanych w ramach Projektu,
c) wypełnienia Formularza danych osobowych niezbędnego do zaewidencjonowania
uczestnika/-czki w bazie osób objętych wsparciem ze środków Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
d) nierozpowszechniania materiałów, do których uzyskał dostęp na platformie
MentorLearn oraz zachowania poufności odnośnie do przebiegu szkoleń i treści
realizowanych ćwiczeń symulacyjnych,
7
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e) wypełnienia pretestu przed rozpoczęciem każdego szkolenia oraz posttestu
po zakończeniu każdego szkolenia,
f) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach z zakresu
nabywania umiejętności posługiwania się technikami endoskopowymi,
g) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i walidacyjnych podczas udziału w szkoleniach,
h) każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w szkoleniach poprzez
złożenie podpisu na listach obecności,
i) informowania o wszystkich zmianach w danych uczestnika/-czki (zwłaszcza
dotyczących zmiany nazwiska, adresu korespondencyjnego, telefonu
kontaktowego) podanych w dokumentacji rekrutacyjnej, w ciągu 7 dni od ich
powstania. W przypadku zaistnienia ww. zmian uczestnik/-czka jest zobowiązany/a do złożenia w Biurze Projektu formularza aktualizującego dane osobowe,
j) współpracy i stałego kontaktu z personelem projektu,
k) wypełniania, podczas uczestnictwa w szkoleniach, poleceń instruktorów zabiegów
endoskopowych oraz instruktorów symulacji,
l) bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić jego dalszy udział w Projekcie,
m) wypełnienia do 4 tygodni od zakończenia udziału w danym szkoleniu ankiety
dotyczącej statusu na rynku pracy.

§8
Prawa i obowiązki Beneficjenta
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do:
a) żądania złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń związanych z udziałem
w Projekcie,
b) zmiany terminów szkoleń z ważnych przyczyn losowych, takich jak m.in. awaria
sprzętu, choroba instruktora itp.,
c) monitorowania postępu uczestników biorących udział w szkoleniach z zakresu
nabywania umiejętności posługiwania się technikami endoskopowymi oraz
przeprowadzania ewaluacji Projektu,
d) skreślenia danej osoby z listy uczestników/-czek Projektu w przypadku:
• rażącego naruszenia przez nią zasad bezpieczeństwa obowiązujących
w Centrum Symulacji Endoskopowej. Zasady te będą przedstawiane
uczestnikom/-czkom na początku każdego szkolenia w CSE,
• absencji na zajęciach,
• naruszenia zasad niniejszego Regulaminu,
• naruszenia zasad współżycia społecznego.
2. Beneficjent zobowiązany jest do:
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a) zapewnienia kadry merytorycznej i technicznej posiadającej kwalifikacje
niezbędne do prowadzenia szkoleń z zakresu nabywania umiejętności
posługiwania się technikami endoskopowymi,
b) zabezpieczenia zaplecza technicznego i lokalowego,
c) prowadzenia rekrutacji do Projektu w ramach każdej techniki/grupy technik
endoskopowej nie krócej niż przez 30 dni kalendarzowych;
d) zamieszczenia w ogłoszeniu o rekrutacji informacji o liczbie osób, które zostaną
zakwalifikowane do udziału w szkoleniach w ramach danej techniki/grupy technik;
jednocześnie Beneficjent zastrzega, że liczba ta może ulec zmianie w toku realizacji
Projektu.
e) informowania o terminach poszczególnych szkoleń nie później niż 30 dni
kalendarzowych przed ich rozpoczęciem8.

§8
Zasady uczestnictwa w Projekcie
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed
rozpoczęciem udziału w pierwszym szkoleniu w ramach cyklu szkoleniowego może wynikać
wyłącznie z przyczyn zdrowotnych lub działania siły wyższej. Przyczyny te nie mogą być znane
uczestnikowi/-czce w momencie dokonywania zapisu na kurs poprzez formularz
elektroniczny. Za przyczynę taką uznaje się m.in. przyczyny związane z epidemią COVID-19
2. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w §8 ust. 1. uczestnik/-czka jest zobowiązany/-a
do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji. Ww. oświadczenie
powinno zostać dostarczone bezpośrednio lub przesłane listem poleconym do Biura
Projektu. Jednocześnie uczestnik/-czka jest zobowiązany do telefonicznego lub mailowego
(na adres: endosymulacja@cmkp.edu.pl) poinformowania Biura Projektu o ww. sytuacji
w momencie jej zaistnienia.
3. Jeśli oświadczenie, o którym mowa w §8 ust. 1. składane jest w związku z brakiem możliwości
udziału w szkoleniu z przyczyn związanych z epidemią COVID-19, musi być to jednoznacznie
wskazane w treści oświadczenia. Wskazanie to będzie stanowiło podstawę do wystąpienia
CMKP z wnioskiem o zgodę na refundację ewentualnych kosztów poniesionych przez
uczestnika/-czkę na rezerwację noclegów oraz zakup biletów. W związku z tym, do
oświadczenia należy dołączyć:
• dowód zaciągnięcia przez uczestnika/-czkę zobowiązania finansowego przed datą
wystąpienia zdarzenia związanego z epidemią COVID-19,
• dokumentację potwierdzającą brak możliwości odzyskania środków poniesionych na
ten cel,
• uzasadnienie braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu z powodu epidemii
COVID-19 (np. wystąpienie objawów, kontakt z pacjentem z potwierdzonym
zakażeniem SARS-CoV-2).
4. Jeśli uczestnik/-czka, z powodu wystąpienia sytuacji opisanej w §8 ust. 1 nie ma możliwości
wzięcia udziału w szkoleniu, na które został/-a zakwalifikowany i jednocześnie nie chce
rezygnować z udziału w Projekcie, może zostać zakwalifikowany na inny termin szkolenia,
8
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pod warunkiem dostępność miejsc. Decyzję o umożliwieniu uczestnikowi/-czce wzięcia
udziału w szkoleniu w innym terminie podejmuje Kierownik Projektu, po zasięgnięciu opinii
koordynatora procesu testowania i monitorowania oraz instruktora zabiegów
endoskopowych prowadzącego dany kurs.
5. W przypadku rezygnacji przez uczestnika/-czkę z udziału w Projekcie z nieuzasadnionych
przyczyn lub skreślenia jej z listy uczestników, spowodowanego niewypełnieniem
postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie (m.in. obecność na zajęciach), CMKP może
żądać od uczestnika/-czki zwrotu kosztów jego/jej dotychczasowego uczestnictwa w
Projekcie, również na drodze sądowej. Średni koszt udziału Uczestnika/-czki w jednym dniu
szkolenia to ok. 2010,00 zł9.
6. Każdy Uczestnik/-czka szkoleń realizowanych w ramach projektu zobowiązany/-a jest do
zapoznania się z Zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Centrum Alergologii,
Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodku Symulacji, wprowadzonymi Zarządzeniem
nr 69/2020 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 27 maja
2020 r. oraz do ich przestrzegania.

§9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia
wynikające z Umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-POWR.04.03.00-00-0291/16-00 w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz obowiązujące wytyczne i
zasady w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdy
będzie to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu.
3. Zmiany w niniejszym Regulaminie w zakresie zasad rekrutacji mogą zostać wprowadzone nie
później niż 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kolejnej procedury rekrutacyjnej.
4. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków uczestnictwa w Projekcie uczestnicy/czki zostaną poinformowani/-ne przez Biuro Projektu telefonicznie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Odpowiednie informacje zostaną również zamieszczone na stronie
internetowej Projektu.
5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze projektu i na stronie internetowej
Projektu.
6. Aktualizacja Regulaminu wchodzi w życie 27.05.2020 r. i obowiązuje przez cały okres etapu
testowania.
7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do CMKP.
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