REGULAMIN PROJEKTU
pt. „Program wszechstronnego szkolenia w kardiologii interwencyjnej u dzieci
w „Instytucie Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, projekt koordynowany
przez Instytut, czterech partnerów w projekcie: Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia
Dziecka”, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny z siedzibą we Wrocławiu, Śląski Uniwersytet
Medyczny z siedzibą w Katowicach, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
z siedzibą w Poznaniu
§ 1.
Informacje ogólne
1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki rekrutacji oraz
uczestnictwa w projekcie pn. „Program wszechstronnego szkolenia w kardiologii
interwencyjnej u dzieci” w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
umowa nr POWR.05.04.00-00-0161/18-00/100/2018/569
2. Projekt realizowany jest przez: Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐
2020, V Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje
zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
4. Projekt realizowany jest od 01.10.2018 r. do 31.10.2023 r.
5. Program przewiduje dwie ścieżki szkolenia:
a) Szkolenie w zakresie podstawowym (przeznaczone dla lekarzy z terenu całego kraju),
b) Szkolenie w zakresie zaawansowanym (przeznaczone dla lekarzy z województw, na
terenie których znajdują się ośrodki współpracujące w ramach projektu).
Szkolenie w zakresie podstawowym i zaawansowanym obejmuje:
a) Udział w kursie „Morfologia układu sercowo-naczyniowego i jego wad rozwojowych dla
kardiologów interwencyjnych”
b) Udział w kursie „Podstawy dziecięcej kardiologii interwencyjnej”
c) Udział w kursie „Psychologiczne aspekty dziecięcej kardiologii interwencyjnej”
d) Udział w szkoleniu praktycznym w jednej z pracowni dziecięcej kardiologii interwencyjnej
biorącej udział w projekcie.
6. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityki równych szans - oznacza to, że mogą
brać w nim udział osoby bez względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności oraz miejsce
zamieszkania (miasto, wieś).
7. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji u 28
lekarzy. Nastąpi to poprzez przeszkolenie w zakresie dziecięcej kardiologii interwencyjnej na
poziomie podstawowym i zaawansowanym poprzez rozwój kompetencji zawodowych i
kwalifikacji lekarzy, w tym działania oparte na metodach symulacji medycznej.
§ 2.
Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1) PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020;
2) Projekt - „Program wszechstronnego szkolenia w kardiologii interwencyjnej u dzieci” w
Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, umowa nr POWR.05.04.0000-0161/18-00/100/2018/569 z dnia 08.11.2018 r., w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, V Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4
Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
3) Beneficjent - realizator projektu: Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
w Warszawie, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa;
4) Kierownik Projektu – osoba zarządzająca Projektem;
5) Potencjalny Uczestnik – osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Projekcie;
6) Uczestnik Projektu- czynny zawodowo lekarz, który zostanie zakwalifikowany do wzięcia
udziału w Projekcie oraz podpisze deklarację udziału w Projekcie;
7) Kurs – przedmiot realizacji Projektu obejmujący:
a) „Szkolenie praktyczne w zakresie podstawowym”,
b) „Szkolenie praktyczne w zakresie zaawansowanym”;
8) Zjazd – dni, w których realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach kursów;
9) Nocleg – usługa noclegowa wraz ze śniadaniem w obiekcie hotelowym o standardzie nie
wyższym niż trzy gwiazdki;
10) Strona Projektu – https://nauka.czd.pl/pracownia-kardiologicznej-symulacji-medycznej/
§ 3.
Grupa docelowa
1. Grupą docelową projektu są czynni zawodowo lekarze, którzy z własnej inicjatywy wyrażą
chęć udziału w projekcie.
2. Udział w projekcie biorą lekarze zatrudnieni w podmiotach leczniczych, jak i lekarze
wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, którzy po
ukończeniu kursu doskonalącego pogłębią swoją wiedzę i/lub umiejętności praktyczne w
zakresie dziecięcej kardiologii interwencyjnej na poziomie podstawowym kontynuowany na
zaawansowany.
3. Szkolenie w zakresie podstawowym przeznaczone jest głównie dla lekarzy
zainteresowanych kardiologią interwencyjną.
4. Szkolenie w zakresie zaawansowanym przeznaczone jest dla lekarzy specjalistów
zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie dziecięcej kardiologii interwencyjnej.
Kryterium dopuszczenia będzie spełnienie kryteriów Association of European Paediatric and
Congenital Cardiology (AEPC) w zakresie umiejętności praktycznych przewidzianych dla
umiejętności podstawowej w zakresie dziecięcej kardiologii interwencyjnej, w tym
uczestnictwo w co najmniej 50 zabiegach dziecięcej kardiologii interwencyjnej.
§ 4.
Kryteria rekrutacyjne

1. Udział w projekcie mogą wziąć czynni zawodowo lekarze, na podstawie posiadanych
kwalifikacji i kompetencji potwierdzonych prawem wykonywania zawodu lekarza.
2. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc na kursie, o przyjęciu na kurs
decydować będzie kolejność zgłoszeń w wymaganym terminie.
3. W czasie rekrutacji zostanie zapewniony równy dostęp do kursów dla kobiet i mężczyzn.
Kursy będą organizowane w obiekcie gwarantującym dostępność dla osób z
niepełnosprawnością.
§ 5.
Ogólne kryteria i zasady rekrutacji:
1. Spełnienie kryteriów grupy docelowej jest weryfikowane przez komisję konkursową na
podstawie prawidłowo uzupełnionych i złożonych przez Kandydata w terminie dokumentów:
Szkolenie podstawowe:
1) Formularz zgłoszeniowy (wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
2) dane identyfikacyjne;
3) przebieg pracy zawodowej z uwzględnieniem rozpoczętych lub zakończonych szkoleń
specjalizacyjnych;
4) krótki list motywacyjny uwzględniający motywację do udziału w programie, opis
oczekiwań z nim związanych;
5) informację dotyczącą możliwych barier ze względu na niepełnosprawność;
6) potwierdzenie gotowości oddelegowania pracownika na szkolenie w ośrodku dziecięcej
kardiologii interwencyjnej biorącym udział w projekcie (co najmniej 50 dni roboczych) przez
jednostkę, w której kandydat jest zatrudniony;
7) kopię dyplomu ukończenia uczelni medycznej, prawa wykonywania zawodu, dokumentów
potwierdzających specjalizację, certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach dotyczących
dziedzin związanych z kardiologią dziecięcą.
8) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
Szkolenie zaawansowane:
1) Formularz zgłoszeniowy (wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
2) dane identyfikacyjne;
3) krótki list motywacyjny uwzględniający motywację do udziału w programie, opis
oczekiwań z nim związanych;
4) informację dotyczącą możliwych barier ze względu na niepełnosprawność;
5) potwierdzoną przez kierownika jednostki liczbę zabiegów, w których kandydat
uczestniczył jako obserwator, asystent lub pierwszy operator;
6) potwierdzenie gotowości oddelegowania pracownika na szkolenie w ośrodku dziecięcej
kardiologii interwencyjnej biorącym udział w projekcie (co najmniej 150 dni roboczych) przez
jednostkę, w której kandydat jest zatrudniony;
7) kopię dyplomu ukończenia uczelni medycznej, prawa wykonywania zawodu, dokumentów
potwierdzających specjalizację, certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach dotyczących
dziedzin związanych z kardiologią dziecięcą;
8) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

9) Niezłożenie w terminie lub złożenie nieprawidłowo wypełnionego dokumentu skutkuje
brakiem możliwości dalszego udziału w rekrutacji.
2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i
jednakowymi dla wszystkich potencjalnych uczestników Projektu, z zachowaniem równych
szans kobiet i mężczyzn oraz równego dostępu mieszkańców terenów wiejskich i osób
niepełnosprawnych.
3. Rekrutacja Uczestników Projektu poprzedzona jest kampanią informacyjną na stronach
internetowych instytutu.
4. Rekrutacja rozpoczyna się z dniem zamieszczenia na stronie internetowej Instytutu
ogłoszenia o rozpoczęciu naboru potencjalnych Uczestników Projektu.
5. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą zgłaszać swój udział poprzez złożenie
poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego i pozostałych
wymaganych dokumentów na:
1) Adres mailowy: power.kardiologia@ipczd.pl
2) Przesłanie pocztą, kurierem lub dostarczenie osobiste na adres Pracowni Interwencji
Sercowo-Naczyniowych w IPCZD, 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20, z dopiskiem
„PO WER-kid”
6. Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie zostaną
przesłane drogą e-mailową na adres potencjalnego Uczestnika Projektu wskazany w
formularzu zgłoszeniowym.
§ 6.
Zasady uczestnictwa w Projekcie
1. Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z
prawdą.
2. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane są do:
1) przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego;
2) regularnego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach Projektu;
3) każdorazowego potwierdzania obecności na kursie na liście obecności własnoręcznym
podpisem;
4) potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych;
5) wypełniania ankiet ewaluacyjnych;
6) udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych również po zakończonym udziale w
Projekcie;
7) każdorazowego potwierdzania skorzystania z noclegu własnoręcznym podpisem na
stosownej liście (dotyczy osób korzystających z noclegu);
8) poinformowania Kierownika Projektu o braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu (w
tym o braku skorzystania z noclegu), co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed
planowanym terminem zjazdu.
3. Harmonogram zjazdów, program oraz inne informacje, dotyczące kursów będą
przekazywane Uczestnikom Projektu poprzez ich adresy e-mail.
4. W przypadku gdy zjazd w ramach Kursu nie dojdzie do realizacji w wyznaczonym terminie,
z przyczyn niezależnych od Kierownika Projektu:

1) informacja taka zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu;
2) Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie e-mailem i/lub
telefonicznie (zgodnie z danymi Uczestnika Projektu zawartymi w formularzu
zgłoszeniowym).
5. Każdemu Uczestnikowi Projektu zapewnia się:
1) usługę dydaktyczną w formie zajęć teoretycznych, zgodnie z programem;
2) zajęcia praktyczne;
3) materiały dydaktyczne;
4) obsługę administracyjno-biurową;
5) darmowe zakwaterowanie dla osób zamieszkałych poza Warszawą;
6) darmowe wyżywienie przez okres trwania kursu;
6. Każdemu uczestnikowi, który ukończy kurs z wynikiem pozytywnym, zostanie wydany
certyfikat
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo wniesienia zmian lub wprowadzenia
dodatkowych postanowień w Regulaminie na każdym etapie realizacji Projektu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz innych przepisach
mających zastosowanie do realizacji Projektu, ostatecznie decyduje Kierownik Projektu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019 r.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza zgłoszeniowego
Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu PO WER (oświadczenie o
kwalifikowalności uczestnika projektu)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 4 – Zakres danych powierzonych do przetwarzania

