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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego 

w zakresie kardiologii”  

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

W związku z realizacją przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Instytut 

Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego projektu 

pn. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia 

podyplomowego w zakresie kardiologii” oświadczam, że przyjmuję do 

wiadomości, iż: 

 

1. Regulamin dotyczy rekrutacji uczestników do projektu pn. „Podniesienie 

jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie 

kardiologii” (dalej jako „Projekt”), dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 (dalej jako „POWER”), współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

2. Podstawę realizacji Projektu stanowi umowa o dofinansowanie Projektu nr 

POWR.05.04.00-00-0162/18-00 z dnia 26 września 2018 r.  

3. Celem głównym Projektu jest poprawa jakości specjalizacyjnego 

kształcenia kardiologicznego lekarzy poprzez przeprowadzenie cyklu 

kursów podyplomowych realizowanych w formie zajęć praktycznych 

wykorzystujących metody symulacji medycznej. Projekt przyczyni się do 

osiągnięcia celu szczegółowego POWER, którym jest rozwój kompetencji 

zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na 

potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju. 

4. Okres realizacji Projektu: 1 października 2018 – 31 grudnia 2021 r. 

5. Regulamin odnosi się do działań realizowanych w ramach modułu 

szkoleniowego z zakresu echografii przezprzełykowej oraz modułu 

kardiografii interwencyjnej. 

6. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru 

zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr 

medycznych.  

7. Beneficjentami otrzymanych środków oraz realizatorami zadań 

projektowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny (lider Projektu) oraz 

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego (partner Projektu). 
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8. Kierownikiem Projektu ze strony lidera Projektu jest dr hab. Marcin 

Fijałkowski, prof. nadzw. Kierownikiem Projektu ze strony partnera Projektu 

jest dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. nadzw.  

9. W celu obsługi procesu rekrutacji oraz komunikacji z uczestnikami Projektu 

zostaje założony portal rekrutacyjny. 

10. Osobą do kontaktu ze strony lidera dla szkoleń realizowanych w Gdańsku 

jest: Klaudia Kudrewicz-Kolna – klaudia.kudrewicz-kolna@gumed.edu.pl, 

513 359 507 

11. Osobą do kontaktu ze strony partnera dla szkoleń realizowanych w 

Warszawie jest: Anna Zielińska – azielinska1@ikard.pl, 22 343 42 85 

 

§ 2 

Kwalifikowalność uczestników  

 

1. Interwencją projektu objęta zostanie kadra lekarska, zatrudniona w 

podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) oraz lekarze 

wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki 

zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej. Grupę 

docelową stanowią również lekarze rezydenci, lekarze stażyści oraz lekarze 

odbywający specjalizację w trybie pozarezydenckim oraz lekarze 

specjaliści chcący podnosić swoje kompetencje zawodowe.  

2. Kwalifikowalność uczestników będzie prowadzona w oparciu o 

dokumenty potwierdzające posiadanie aktualnego prawa wykonywania 

zawodu na terenie RP. W pierwszej kolejności kwalifikować się będą 

lekarze w trakcie specjalizacji z Kardiologii. W następnej kolejności szkolący 

się w innych specjalizacjach lub już posiadający specjalizację.  

3. Interwencją w ramach modułu zakresu echografii przezprzełykowej 

zostanie objętych łącznie 720 kursantów (tj. na każdego z partnerów 

przypada 360 kursantów). Z kolei w ramach modułu kardiografii 

interwencyjnej przeszkolonych zostanie łącznie 288 osób (tj. na każdego z 

partnerów przypada 144 kursantów). 

4. Dopuszcza się możliwość skorzystania przez uczestników szkoleń z więcej niż 

jednej formy wsparcia realizowanej w ramach Projektu (w ramach 

jednego lub więcej zadań), jednakże każdy uczestnik może wziąć udział 

tylko raz w jednym rodzaju szkolenia organizowanym zarówno przez lidera 

Projektu jak i partnera Projektu. 

 

§ 3 

Zakres wsparcia  

 

1. Zakres tematyczny wsparcia w podziale na kursantów dotyczy szkoleń z 

zakresu: 

1) kursy z zakresu echokardiografii przezprzełykowej (TEE) poziom 

podstawowy- łącznie 18 kursów dla 360 kursantów (9 kursów i 180 

kursantów przypadających na każdego z partnerów), 
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2) kursy z zakresu POC - łącznie 18 kursów dla 360 kursantów (9 kursów i 

180 kursantów przypadających na każdego z partnerów), 

3) kursy z zakresu echokardiografii przezprzełykowej (TEE) poziom 

zaawansowany- łącznie 18 kursów dla 360 kursantów (9 kursów i 180 

kursantów przypadających na każdego z partnerów), 

4) kursy z kardiologii interwencyjnej – łącznie 36 kursów dla 288 osób (18 

kursów i 144 kursantów przypadających na każdego z partnerów), 

5) szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem -  każdy z uczestników 

Projektu jest zobligowany do udziału co najmniej raz w tego rodzaju 

szkoleniu. 

 

2. Wymiar wsparcia w podziale na rodzaj szkoleń: 

1) kursy z zakresu echokardiografii przezprzełykowej (TEE) poziom 

podstawowy- 9 godzin dydaktycznych na jednego uczestnika, 

2) kursy z zakresu echokardiografii przezprzełykowej (TEE) poziom 

zaawansowany- 9 godzin dydaktycznych na jednego uczestnika, 

3) kursy z kardiologii interwencyjnej –  9 godzin dydaktycznych na jednego 

uczestnika, 

4) szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem -  łącznie 2 godz. dla 

każdego uczestnika Projektu 

3. Przez godzinę dydaktyczną należy rozumieć 45 minut zegarowych.  

4. Minimalny udział jednego uczestnika w Projekcie to udział w co najmniej 

dwóch formach wsparcia tzn. udział w co najmniej jednym kursie 

kardiologicznym oraz szkoleniu z komunikacji z pacjentem. 

5. Szkolenia zostaną przeprowadzone na podstawie rocznego 

harmonogramu szkoleń ustalanych odrębnie dla lidera Projektu i partnera 

Projektu. 

6. Program szkoleń jest wspólny dla lidera Projektu i partnera Projektu. 

Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają konsultacji i uzgodnień 

zaakceptowanych zarówno przez lidera Projektu, jak i partnera Projektu.  

7. Zajęcia realizowane będą przy wsparciu materiałów e-leaningowych 

opracowanych przez partnera Projektu. Materiały zostaną udostępnione 

liderowi Projektu do wykorzystania przy realizacji swojej części Projektu na 

podstawie odrębnej umowy.  

 

§ 4 

Rekrutacja uczestników 

 

1. Rekrutacja w ramach projektu ma charakter otwarty, z zastrzeżeniem, że 

jest skierowana wyłącznie do grupy docelowej określonej w § 2 pkt 1 

Regulaminu.  

2. Lider Projektu i partner Projektu prowadzą rekrutację uczestników przy 

wykorzystaniu portalu rekrutacyjnego utworzonego dla potrzeb realizacji 

Projektu. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń jest realizowana 

oddzielnie przez lidera Projektu i partnera Projektu. 
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3. Podstawą nabycia statusu uczestnika Projektu jest wypełnienie i 

podpisanie dokumentów rekrutacyjnych stanowiących załączniki do 

Regulaminu.    

4. Rekrutacja składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap rekrutacji 

przeprowadzany jest w formie elektronicznej, gdzie generowana jest karta 

uczestnika Projektu, wyrażana jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych oraz uczestnik oświadcza, iż zapoznał się oraz akceptuje zapisy 

niniejszego Regulaminu. Drugi etap rekrutacji polega na złożeniu podpisu 

przez uczestnika pod dokumentami, których wzory znajdują się w 

załącznikach do Regulaminu. 

5. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie są dokonywane indywidualnie za 

pośrednictwem portalu rekrutacyjnego dostępnego pod adresem 

mailowym: kardiopodyplomowe@gumed.edu.pl 

6. Zgłoszenie powinno zawierać dane określone w zał. nr 2. 

 

§ 5 

Obowiązki uczestników 

 

1. Do obowiązków uczestnika Projektu należy w szczególności: 

1) udział we wszystkich zajęciach z w ramach danego kursu z zakresu 

kardiologii, na które dany uczestnik dokonał zgłoszenia i uzyskał status 

uczestnika Projektu, spełniając tym samym wszystkie wymogi 

rekrutacyjne; 

2) udział w co najmniej 2 godzinach zajęć z zakresu komunikacji z 

pacjentem, niezależnie od liczby odbytych szkoleń z zakresu kardiologii; 

3) zapoznanie się z treścią i akceptacja postanowień niniejszego 

Regulaminu; 

4) dostarczenie na wezwanie lidera Projektu lub partnera Projektu  kopii 

dokumentów potwierdzających posiadanie aktualnego prawa 

wykonywania zawodu na terenie RP; 

5) zaakceptowanie i złożenie podpisu pod oświadczeniem uczestnika 

projektu – Załącznik nr 1 do Regulaminu; 

6) uzupełnienie danych na portalu rekrutacyjnym a następnie podpisanie 

karty uczestnika Projektu – Załącznik nr 2 do Regulaminu; 

7) podpisanie umowy uczestnictwa w Projekcie – Załącznik nr 3 do 

Regulaminu;  

8) podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie – Załącznik nr 4 do 

Regulaminu: 

9) wypełnienie anonimowej ankiety oceniającej jakość realizowanych 

szkoleń pod względem organizacyjnym i merytorycznym. 

10) przystąpienie do egzaminu z wykorzystaniem technik symulacji 

medycznej. 

2. Każdy z uczestników, który ukończy szkolenie spełniając wszystkie ww. 

obowiązki uczestnika Projektu oraz zda egzamin z wynikiem pozytywnym 

otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności. 
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§ 6 

Rezygnacja i wykluczenie z uczestnictwa w Projekcie 

 

 

1. Uczestnik, który zarejestrował się na dane szkolenie, może zrezygnować, 

zmienić termin lub miejsce szkolenia tylko w uzasadnionych przypadkach, 

nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia 

oraz za zgodą organizatora danego szkolenia tj. lidera Projektu lub 

partnera Projektu. 

2. Uczestnik, który rozpoczął udział w przewidzianej niniejszym Regulaminem 

formie wsparcia, może zrezygnować z takiego wsparcia tylko w wyniku 

istotnych, niezależnych od niego zdarzeń losowych, których nie mógł 

przewidzieć w momencie przystąpienia do Projektu. 

 

§ 7 

Ochrona Danych Osobowych 

 

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych uczestników Projektu jest 

zgodny z wymogami systemu rozliczeniowego SL 2014 w zakresie 

monitorowania uczestników Projektu.  

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych zawarty jest w Załączniku nr 2 

do Regulaminu - Karta uczestnika Projektu.  

3. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z 

wyrażaniem zgody na przetwarzania danych osobowych zawartych w 

Załączniku nr 2 do Regulaminu. 

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu może być 

odwołana w każdym momencie poprzez złożenie oświadczenia woli w 

tym zakresie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody). 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 września 2019 r. 

2. Gdański Uniwersytet Medyczny wraz z Instytutem Kardiologii im. Prymasa 

Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego zastrzegają sobie prawo do 

zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Wprowadzanie zmian do Regulaminu wymaga formy pisemnej. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór oświadczenia uczestnika Projektu 

2. Wzór karty uczestnika Projektu 
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3. Wzór Umowy uczestnictwa w Projekcie 

4. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 

 

 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

                 MIEJSCOWOŚĆ I DATA         CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


