REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w projekcie pn. "Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie
zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych"

Uczestnicy kursów zobowiązani są, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i
uczestnictwa przesłać dokumenty rozliczeniowe dotyczące dofinansowania
kosztów dojazdów i noclegów w terminie do 7 dni od zakończenia kursu.
CMKP będzie przyjmowało do realizacji prawidłowo wypełnione karty
rozliczeniowe, które wpłyną do Kancelarii CMKP do dnia 08.06.2015 r.
Dokumenty które wpłyną po tym terminie lub do tego terminu nie zostaną
poprawione lub uzupełnione nie będą podstawą wypłat.
CMKP zastrzega sobie prawo nie zwracania dokumentów dostarczonych po
wyżej wymienionym terminie.

Informacje ogólne


Projekt realizowany jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą
w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103 (zwane dalej „CMKP”).



Działania w projekcie obejmują następujące formy kształcenia i doskonalenia zawodowego:


Kursy specjalizacyjne dla lekarzy specjalizujących się w medycynie ratunkowej,
opracowane na podstawie ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.), realizowane zgodnie
z obowiązującym Programem specjalizacji w medycynie ratunkowej oraz Wnioskiem
zaakceptowanym przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej;



Kursy doskonalące dla ratowników med., realizowane na podstawie Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego
ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775), zgodnie z obowiązującym Programem
kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego;



Seminaria dla ratowników med., realizowane na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników
medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775);
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Kursy doskonalące dla dyspozytorów med., realizowane na podstawie Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego
dyspozytorów medycznych (Dz. U. Nr 77, poz. 525), zgodnie z obowiązującym Programem
kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego;



Seminaria dla dyspozytorów med., realizowane na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów
medycznych (Dz. U. Nr 77, poz. 525);

nazywane dalej „kursami”. Programy kursów
http://cmkp.edu.pl/projekt_mrat_eu_programy.htm.
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Kursy realizowane są na terenie Polski. Udział w kursach jest bezpłatny.



Realizatorami kursów są jednostki CMKP oraz wykonawcy zewnętrzni wyłaniani corocznie
w drodze zamówień publicznych (uczelnie medyczne, stacje pogotowia ratunkowego,
prywatne firmy szkoleniowe działające w branży ratownictwa medycznego, itd.).

Równość szans kobiet i mężczyzn w projekcie


Informujemy potencjalnych uczestników/uczestniczki projektu, że ze względu na duże
dysproporcje pomiędzy grupą kobiet i mężczyzn w zawodach które wspiera projekt, zgodnie
z zaleceniami zawartymi w poradniku „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach
POKL” podejmujemy w projekcie działania mające na celu wzmocnienie tej grupy, która w
danym zawodzie stanowi mniejszość.



Zasadą stosowaną przy rekrutacji jest wspieranie płci niedoreprezentowanej w danej grupie
zawodowej (wspieramy kobiety uczestniczące w kursach specjalizacyjnych z medycyny
ratunkowej oraz w kursach doskonalących i seminariach dla ratowników med. oraz mężczyzn
pracujących na stanowisku dyspozytora medycznego, zainteresowanych udziałem w kursach
doskonalących i seminariach dla dyspozytorów med.).



W przypadku zgłoszenia na kurs większej liczby osób niż posiadamy miejsc szkoleniowych
lub w razie rezygnacji podejmujemy dodatkowo działania wspierające płeć słabiej
reprezentowaną – kwalifikujemy z list rezerwowych odpowiednio uczestnika bądź
uczestniczkę.

Zasady zgłaszania się na kursy:


Uczestnik/uczestniczka zainteresowany/zainteresowana udziałem w projekcie rejestruje się na
wybrany przez siebie kurs na podstawie przesłanego drogą elektroniczną formularza
zgłoszeniowego.
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Dalsza kwalifikacja następuje po dostarczeniu przez uczestnika/uczestniczkę wymaganych
dokumentów:


Deklaracji uczestnictwa w projekcie



Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu



Ankiety z danymi osobowymi uczestnika/uczestniczki

oraz dokumentów potwierdzających uprawnienie do udziału w projekcie:


Lekarze/lekarki: kserokopia pierwszej strony karty specjalizacji (na której znajdą się dane
osobowe oraz data rozpoczęcia i zakończenia specjalizacji), potwierdzona za zgodność
z oryginałem własnoręcznym podpisem. W przypadku skrócenia lub przedłużenia
specjalizacji konieczne będzie dostarczenie dokumentu potwierdzającego powyższe
zmiany



Ratownicy medyczni/ratowniczki medyczne: kserokopia pierwszej strony Karty przebiegu
doskonalenia zawodowego ratownika medycznego zawierająca nazwę i pieczęć podmiotu
zatrudniającego, potwierdzona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem oraz
kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu ratownika medycznego



Dyspozytorzy medyczni/dyspozytorki medyczne: kserokopia pierwszej strony Karty
przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego, potwierdzona za
zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem, dokument potwierdzający
wykształcenie wymagane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika
medycznego oraz zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku dyspozytora med. (z datą
zatrudnienia).



Lekarz specjalizujący się w medycynie ratunkowej może uczestniczyć w danym kursie tylko
jeden raz.



Każdemu ratownikowi medycznemu przysługuje prawo do wzięcia udziału tylko w jednym
kursie doskonalącym dla ratowników medycznych oraz tylko w jednym seminarium dla
ratowników medycznych w ramach projektu.



Każdemu dyspozytorowi medycznemu przysługuje prawo do wzięcia udziału tylko w jednym
kursie doskonalącym dla dyspozytorów medycznych oraz tylko w jednym seminarium dla
dyspozytorów medycznych w ramach projektu.



Uczestnicy/uczestniczki, którzy z powodu braku miejsc nie zostaną wpisani na listę
uczestników kursu są o tym fakcie informowani drogą telefoniczną lub e-mailową, mogą
również zostać wpisani na listę rezerwową, jeśli wyrażą taką wolę. Osoby z listy rezerwowej
informowane są o możliwości wzięcia udziału w kursie niezwłocznie po zwolnieniu się
miejsca. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej mogą równocześnie zapisać się na kurs
w innym terminie.



Na kursach specjalizacyjnych w przypadku zgłoszenia na kurs większej liczby osób niż
posiadamy miejsc szkoleniowych podstawowym kryterium jest termin zakończenia
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specjalizacji (weryfikowany na postawie danych w karcie specjalizacji), dalej termin wpływu
zgłoszenia do CMKP.


Na kursach doskonalących i seminariach w przypadku zgłoszenia na kurs większej liczby osób
niż posiadamy miejsc szkoleniowych podstawowym kryterium jest data wpływu zgłoszenia
do CMKP, dalej termin zakończenia okresu edukacyjnego (weryfikowany na podstawie karty
przebiegu doskonalenia zawodowego).



Dodatkową zasadą stosowaną przy rekrutacji jest wspieranie płci niedoreprezentowanej
w danej grupie zawodowej. W przypadku dyspozytorów medycznych są to mężczyźni,
natomiast w przypadku ratowników medycznych i lekarzy są to kobiety. W przypadku
zgłoszenia na kurs większej liczby osób niż posiadamy miejsc szkoleniowych lub w razie
rezygnacji podejmujemy dodatkowo działania wspierające płeć słabiej reprezentowaną –
dobieramy z list rezerwowych odpowiednio uczestnika bądź uczestniczkę.

Prawa i obowiązki uczestnika/uczestniczki projektu


Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do udziału w bezpłatnym kursie, otrzymania
bezpłatnie egzemplarza materiałów dydaktycznych oraz posiłków w każdym dniu kursu
(w formie śniadania i obiadu), otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu.



Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązuje się do wypełnienia i dostarczenia wyżej
wymienionych dokumentów rekrutacyjnych, osobistego udziału we wszystkich zajęciach
dydaktycznych, potwierdzania udziału w zajęciach dydaktycznych poprzez składanie podpisu
na liście obecności każdego dnia kursu, potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych
i cateringu, wypełnienia kwestionariusza oceny kursu dla celów kontroli nad realizatorami
kursu, przystąpienia do zaliczenia kursu w formie przewidzianej przez realizatora.



Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/zobowiązana jest do bieżącego informowania
o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w kursie.



Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/zobowiązana jest do niezwłocznego
poinformowania CMKP o rezygnacji z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem
(maksymalnie 10 dni przed jego rozpoczęciem).



Uczestnik/uczestniczka
projektu
zobowiązany/zobowiązana
jest
do
pisemnego
usprawiedliwienia swojej nieobecności na kursie w przypadku gdy pomimo zakwalifikowania
na kurs nie mógł/mogła wziąć w nim udziału i nie miał/miała możliwości poinformowania
CMKP o tym fakcie na 10 dni przed jego rozpoczęciem.



Usprawiedliwienie jest akceptowane w formie kserokopii zwolnienia lekarskiego lub
zaświadczenia od pracodawcy o konieczności pracy w terminie kursu lub w formie pisemnego
oświadczenia o innych przyczynach nie stawienia się na kursie.
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W przypadku nie nadesłania usprawiedliwienia nieobecności CMKP zastrzega sobie, że przy
rekrutacji na kolejne kursy uczestnik/uczestniczka zostanie zakwalifikowany/a jedynie jeśli
w momencie zamknięcia rekrutacji będą wolne miejsca szkoleniowe.



W sytuacji kiedy uczestnik/uczestniczka zakwalifikowany/a na kursy dwukrotnie nie weźmie
w nich udziału i nie przekaże do CMKP usprawiedliwienia, może zostać pozbawiony
możliwości udziału w kursach w ramach projektu, do końca jego realizacji.



Uczestnik/uczestniczka ma prawo zgłosić do CMKP wszelkie podejrzenia nieprawidłowości
w kwestii organizacji kursu przez realizatora oraz przebiegu kursu.



W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje CMKP,
w konsultacji z Departamentem Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia,
sprawującym kontrolę nad prawidłowością realizacji projektu.
*Obowiązuje dla kursów rozpoczynających się od dnia 15.01.2015
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