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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

pt. „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich 

standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii  

oraz profilaktyki” 

 

Projekt współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) 

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia  

Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych 
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Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady realizacji oraz uczestnictwa w projekcie „Podnoszenie 

kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych 

szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1. Projekt realizuje Naczelna Izba Lekarska z siedzibą w Warszawie, we współpracy  

z „Medycyną Praktyczną”, Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej oraz Polskim 

Towarzystwem Psychiatrycznym. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2019 r. 

3. Obszar realizacji Projektu obejmuje teren całej Polski, w tym zwłaszcza województwa: 

mazowieckie, śląskie, pomorskie, małopolskie. 

4. Celem głównym Projektu jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności lekarzy i lekarzy dentystów 

uczestniczących w kursach doskonalących w zakresie prawidłowego wykonywania badań 

diagnostycznych i prowadzenia leczenia zgodnie z wytycznymi i standardami postępowania 

klinicznego w chorobach układu krążenia, chorobach nowotworowych, chorobach  

i zaburzeniach psychicznych, chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorobach 

układu oddechowego oraz podniesienie jakości komunikacji w relacji lekarzy rodzinnych ze 

specjalistami. 

5. Cele szczegółowe Projektu: 

⎯ Poprawa efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na 

ochronę zdrowia poprzez zidentyfikowanie, adaptację i publikację wytycznych oraz 

opracowanie zasad ich stosowania w praktyce (standaryzacja opieki medycznej); 

⎯ Wypracowanie ramowych programów szkoleń dla kadry lekarskiej bazujących na 

wytycznych; 

⎯ Przeprowadzenie na podstawie zaadaptowanych wytycznych kursów doskonalących 

w dziedzinie diagnostyki i leczenia w grupach łączących lekarzy POZ i specjalistów 

zajmujących się określoną grupą chorób z uwzględnieniem rekomendacji zawartych 
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w mapach potrzeb zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia; 

⎯ Opracowanie zasad komunikacji pomiędzy lekarzami POZ i specjalistami celem 

zoptymalizowania procesu diagnostyki i leczenia; 

⎯ Zapewnienie lekarzom POZ oraz specjalistom dostępu do aktualnej wiedzy na temat 

obowiązujących standardów/wytycznych postępowania diagnostycznego, terapii  

i profilaktyki poprzez stworzenie portalu informatycznego. 

6. Udział w Projekcie jest bezpłatny.  

7. Regulamin Projektu określa w szczególności: zakres wsparcia, procedurę rekrutacji, prawa  

i obowiązki Uczestników Projektu, prawa i obowiązki Beneficjenta. 

 

§ 1 

Objaśnienie terminów 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

Realizator Projektu/Beneficjent: 

• Naczelna Izba Lekarska – ul. Jana III Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa. 

Partnerzy Projektu:  

• „Medycyna Praktyczna” Sp. z o. o. sp. k. – ul. Tadeusza Rejtana 2, 30-510 Kraków; 

• Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej – ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 

Warszawa; 

• Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – ul. Jana III Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa. 

Organizator szkoleń – Realizator Projektu 

Uczestnik Projektu/Grupa docelowa –  Projekt obejmie 600 lekarzy wykonujących zawód,  

w tym 200 lekarzy POZ, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć nabycia umiejętności 

niezbędnych do stosowania wytycznych dotyczących prawidłowego wykonywania badań 

diagnostycznych (ze szczególnym uwzględnieniem badań określonych w Rozporządzeniach 
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Ministerstwa Zdrowia) oraz prowadzenia leczenia chorób układu krążenia, chorób 

nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego 

oraz chorób układu oddechowego. 2/3 Uczestników Projektu będą stanowić kobiety, co odpowiada 

udziałowi kobiet w kadrze lekarskiej ogółem. 

Pod względem posiadanej specjalizacji, adekwatnie do przyjętych założeń i celów Projektu, 

dominować będą lekarze POZ i specjaliści chorób wewnętrznych (po ok. 30%), kardiolodzy (10%) 

onkolodzy (10%); udział pozostałych specjalistów wyniesie ok. 20%. 

Wsparcie udzielane w ramach Projektu nie jest skierowane do podmiotów leczniczych, a wyłącznie 

do lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych, którzy z własnej inicjatywy przystąpią do 

udziału w Projekcie. 

Projekt – Projekt nr POWR.05.04.00-00-0088/16 pod nazwą „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy 

poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania 

diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Biuro Projektu – biuro Projektu zlokalizowane jest w Naczelnej Izbie Lekarskiej, ul. Jana III 

Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, tel.: (22) 559 13 43;  fax.: (22) 559 13 23, e-mail: 

wytyczne@hipokrates.org 

Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do czwartku w godz. 08:00-16:00, a w piątki  

w godz. 08:00-15:00. 

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia. 

 

§ 2 

Zakres udzielanego wsparcia 

Wsparcie oferowane w ramach Projektu realizowane jest w formie szkoleń z zakresu wczesnej 

diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń 

psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego oraz 

podniesienie jakości komunikacji w relacji lekarzy rodzinnych z lekarzami specjalistami. 
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Dodatkową formą wsparcia są szkolenia na platformie e-learningowej. Program kursów 

przygotowany jest zgodnie z opracowanymi w ramach Projektu w oparciu o EBM (od ang. Evidence 

Based Medicine – medycyna oparta na dowodach (naukowych)) wytycznymi i obejmuje 

zagadnienia związane z wczesnym wykrywaniem i/lub leczeniem ww. chorób.  

§ 3 

Uczestnicy Projektu 

1. Projekt adresowany jest do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej i lekarzy specjalistów oraz 

lekarzy dentystów. 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutację Uczestników do Projektu przeprowadza Beneficjent. 

2. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w okresie realizacji całego Projektu, do czasu 

zrekrutowania wszystkich Uczestników.  

3. Informacja o planowanym zakończeniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronach 

internetowych Projektu oraz Realizatora szkoleń.  

4. Do każdej edycji szkolenia organizowanego w ramach Projektu prowadzona będzie osobna 

rekrutacja. 

5. W przypadku zgłoszenia się na szkolenie w danym terminie większej liczby chętnych niż liczba 

dostępnych miejsc szkoleniowych, przy kwalifikacji uwzględnia się odpowiednio: 

1) zatrudnienie w POZ, 

2) kolejność zgłoszeń. 

6. Uczestnik, który nie został zakwalifikowany na szkolenie z powodu braku miejsc 

szkoleniowych, zostanie wpisany na listę rezerwową on-line. Gdy zwolni się miejsce 

szkoleniowe, Uczestnik zostanie o tym poinformowany na podany przez siebie adres e-mail. 

Wówczas zobowiązany jest najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem kursu do 

potwierdzenia swojej obecności. W takiej sytuacji, dokumenty rekrutacyjne Uczestnik może 

dostarczyć w dniu rozpoczęcia szkolenia – lub jeżeli jest taka możliwość wcześniej osobiście do 
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siedziby Beneficjenta. 

7. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną o tym poinformowane elektronicznie 

na adres e-mail, ponadto informacja o zakwalifikowaniu na kurs będzie dostępna on-line na 

stronie internetowej www.szkolenia.hipokrates.org 

8. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”, NIL podejmuje  

w Projekcie działania mające na celu stosowanie zasad niedyskryminacji i równości szans,  

w szczególności w zakresie kwalifikowania na szkolenia osób, które w danej dziedzinie 

medycyny są niedoreprezentowane według płci. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu dostępnych miejsc na dane szkolenie   

w trakcie trwania zgłoszeń, z uzasadnionych powodów. 

§ 5 

Dokumenty rekrutacyjne 

1.  Warunkiem udziału w kursach realizowanych w ramach Projektu jest rejestracja Uczestnika 

poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

http://www.szkolenia.hipokrates.org stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu oraz wypełnienie i złożenie w NIL  oryginałów kompletnie wypełnionych  

i podpisanych własnoręcznie przez Uczestnika dokumentów: 

1) „Deklaracja uczestnictwa w Projekcie” (Załącznik nr 2), 

2) „Oświadczenie Uczestnika Projektu - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” 

(Załącznik nr 3), 

3) „Dane uczestnika Projektu” - formularz z danymi niezbędnymi do celów sprawozdawczych 

Projektu (Załącznik nr 4), 

4)  Zaświadczenie o zatrudnieniu (można skorzystać ze wzoru w Załączniku nr 9). 

2. Dokumenty są dostępne do pobrania przez Uczestnika Projektu na stronie internetowej 

www.szkolenia.hipokrates.org  w zakładce „Dokumenty”,  po dokonaniu rejestracji. 
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3. Beneficjent ma prawo wymagać od Uczestnika Projektu dodatkowych dokumentów 

niewymienionych w niniejszym paragrafie, jeśli jest to niezbędne do weryfikacji spełnienia 

warunków udziału w Projekcie i oceny kwalifikowalności wydatków poniesionych na 

przeszkolenie Uczestnika, w szczególności w zakresie spełniania kryteriów premiujących, za 

które uczestnicy otrzymują dodatkowe punkty w toku rekrutacji.  

4.  Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres: Biuro Projektu, 

Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, z dopiskiem „Dokumenty 

zgłoszeniowe Podnoszenie kwalifikacji lekarzy” najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych przed 

rozpoczęciem szkolenia. O terminie decyduje data dostarczenia dokumentacji osobiście lub też 

data nadania przesyłki z dokumentami rekrutacyjnymi. 

5.  W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się złożenie dokumentów w krótszym terminie niż 

wskazany powyżej,  jedynie w uzgodnieniu z pracownikami Biura Projektu. 

6. Lista Uczestników szkolenia sporządzana jest przez Organizatora szkoleń na podstawie 

otrzymanych na dany termin zgłoszeń, według ich kolejności (z uwzględnieniem preferencyjnych 

wymogów z formularza rekrutacyjnego), do wyczerpania liczby miejsc na dane szkolenie. 

8. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie któregoś ze wstępnie zakwalifikowanych 

Uczestników, na jego miejsce zostaje zaproszona pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

§ 6 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. W ramach Projektu Uczestnik ma prawo do: 

1) nieodpłatnego udziału w jednym wybranym przez siebie szkoleniu stacjonarnym 

(uzupełnionym obowiązkowo o kurs na platformie e-learningowej z tego samego tematu 

szkolenia). Szkolenie merytoryczne będzie wzbogacone o szkolenie z kompetencji miękkich  

(w którym także obowiązkowo będzie uzupełnienie go kursem na platformie e-learningowej); 

2) nieodpłatnego udziału w dowolnej liczbie kursów znajdujących się na platformie  

e-learningowej w ramach Projektu z 6 dostępnych modułów szkoleniowych. Uczestnik może 

skorzystać ze wszystkich dostępnych na platformie kursów e-learningowych (dowolnie), 

obowiązkowy jednie jest udział w kursie będącym uzupełnieniem kursu stacjonarnego  
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z wybranego tematu merytorycznego oraz  kursie z zakresu kompetencji miękkich; 

3) nieodpłatnych posiłków w każdym dniu szkolenia; 

4) refundacji kosztów noclegu (jeżeli nie został on zapewniony przez organizatora szkolenia)  

     – informację stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu; 

5) nieodpłatnych materiałów dydaktycznych przekazywanych w formie elektronicznej lub  

w formie papierowej; 

6) otrzymania certyfikatu poświadczającego ukończenie szkolenia po każdym module 

szkoleniowym; 

7) refundacji kosztów dojazdu – informację stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu. 

2. Wykonawcami szkoleń realizowanych w Projekcie jest Naczelna Izba Lekarska  - Lider (dalej 

NIL) oraz podmioty/osoby  przez nią zatrudnione. 

3. Osoba zakwalifikowana na szkolenie zobowiązana jest do potwierdzenia swojego udziału  

w terminie wskazanym w zawiadomieniu o zakwalifikowaniu na szkolenie, na wskazany adres 

e-mail.  

4. Osoba zakwalifikowana na szkolenie zobowiązana jest do zgłoszenia się we wskazanym dniu  

i miejscu szkolenia, zgodnie z informacją podaną w zawiadomieniu o zakwalifikowaniu 

przesłaną do Uczestnika. 

5. Brak potwierdzenia udziału w kursie przez Uczestnika skutkować może skreśleniem z listy 

Uczestników danego szkolenia. 

6. W przypadku braku możliwości udziału w szkoleniu, zakwalifikowana osoba jest zobowiązana 

do: 

1) niezwłocznego poinformowania NIL o tym fakcie e-mailowo na adres podany przy danym 

kursie zamieszczonym na stronie internetowej www.szkolenia.hipokrates.org  

2) jeżeli do rozpoczęcia kursu pozostało mniej niż 14 dni kalendarzowych, dodatkowo 

wymagane jest pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności w formie zwolnienia 

lekarskiego, zaświadczenia od pracodawcy itp. lub w formie oświadczenia sporządzonego wg 

wzoru, który stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 
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7.   W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji ze szkolenia, na 7 dni roboczych przed terminem 

rozpoczęcia oraz niepoinformowaniu o tym fakcie Organizatora, Uczestnik może zostać 

obciążony przez Organizatora obowiązkiem zwrotu kosztów szkolenia określonych  

w Załączniku nr 1. 

8.  Zwrot kosztów szkolenia (tzw. kara umowna) wyliczany jest indywidualnie i stanowi całkowity 

koszt uczestnictwa w danym szkoleniu, z którego Uczestnik Projektu skorzystał w ramach 

Projektu. 

9. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

1) osobistego udziału w szkoleniu (stacjonarnym i e-learningowym);  

2) do aktywnego udziału we wszystkich zajęciach obejmujących cały cykl szkoleniowy  

     (szkolenie stacjonarne, kurs e-learningowy oraz przystąpienia do egzaminu); 

3) potwierdzania własnoręcznym podpisem uczestnictwa w szkoleniu na liście obecności 

każdego dnia szkolenia a także potwierdzenia podpisem cateringu czy otrzymania 

materiałów dydaktycznych; 

4) podania aktualnego adresu e-mail oraz regularnego sprawdzania zawartości skrzynki 

pocztowej z uwagi na wysyłaną tą drogą korespondencję od Realizatora Projektu;   

5) wypełnienia anonimowej ankiety oceny szkolenia przekazanej przez organizatora kursu; 

6) walidacji zdobytej wiedzy/umiejętności przed i po szkoleniu. 

11. W przypadku złożenia przez Uczestnika nieprawdziwego oświadczenia, w którymkolwiek  

z dokumentów, które skutkować będzie uznaniem wydatków poniesionych na szkolenie tego 

Uczestnika jako niekwalifikowanych, Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia 

Uczestnika z listy Uczestników Projektu. 

 

§ 7 

Organizacja szkoleń 

1. Szkolenia odbędą się poza miejscem pracy Uczestników Projektu, w ich czasie wolnym od 

pracy, w ośrodkach na terenie Polski.  
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2. Szkolenie zakończy się egzaminem końcowym (test wiedzy jednokrotnego wyboru) 

sprawdzającym zdobytą wiedzę Uczestników Projektu i uzyskaniem na tej podstawie 

certyfikatu. Warunkiem zaliczenia testu wiedzy jest uzyskanie min. 70% prawidłowych 

odpowiedzi. Egzamin końcowy będzie dostępny na platformie e-learningowej po przejściu 

całego cyklu szkoleniowego (tj. udziału w szkoleniu stacjonarnym, kursu e-learningowego  

z filmami instruktażowymi).   

3. Szkolenia prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów dysponujących wiedzą nie 

tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną.  

4. Szczegółowe informacje o terminach i miejscach szkoleń dostępne będą na stronie 

internetowej Projektu oraz zostaną przekazane Uczestnikom za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.  

§ 8 

Zmiana terminu szkolenia 

1. Organizator szkolenia może odwołać szkolenie w każdym czasie, gdy jest to uzasadnione 

brakiem wystarczającej liczby Uczestników szkolenia lub innymi trudnościami 

organizacyjnymi. 

2. Organizator szkolenia zobowiązany jest powiadomić Uczestników szkolenia w przypadku 

zmiany terminu lub miejsca zajęć nie później niż 7 dni kalendarzowych przed planowanym 

rozpoczęciem szkolenia. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Realizator Projektu  zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.  

W przypadku wprowadzenia zmian poinformuje o tym Uczestników Projektu na stronie 

Projektu. 

2.  Uczestnik kursu ma prawo zgłaszania do NIL wszelkich uwag związanych z realizacją kursów  

w formie e-mailowej na adres wytyczne@hipokrates.org 

3. Regulamin może ulec zmianie w szczególności w przypadku zmian wprowadzonych do wniosku 
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o dofinansowanie Projektu, zmiany przepisów prawa, warunków umowy o dofinansowanie 

Projektu lub w przypadku konieczności zapewnienia spełnienia założeń i celu Projektu. 

4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje NIL,  

w konsultacji z Instytucją Pośredniczącą, sprawującą kontrolę nad realizacją Projektu,  

tj. z Ministerstwem Zdrowia. 

6. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Projektu od momentu jego wejścia w życie.  

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 
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