
 

 

Regulamin rekrutacji  do projektu  

„Na ratunek –  kursy podnoszące kompetencje i  kwalifikacje zawodowe 

ratowników medycznych”, realizowanym w ramach  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

 

§ 1. Informacje o projekcie  

 

1.  Regulamin określa zasady rekrutacji  oraz uczestnictwa w projekcie „ Na 

ratunek –  kursy podnoszące kompetencje i  kwalifikacje zawodowe ratowników 

medycznych”.  

2.  Projekt jest  f inansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój,  Priorytet  V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie  

5.4 Kompetencje zawodowe i  kwalifi kacje kadr medycznych  

3.  Wartość dofinansowania projektu:  1.181.599,00 PLN  

4.  Celem projektu jest: "W okresie 01.11.2018 - 31.10.2020 podniesienie kompetencji 

zawodowych 600 ratowników medycznych zatrudnionych w publicznym systemie ochrony 

zdrowia pochodzących z obszaru całej Polski poprzez ukończenie kursów 

i warsztatów podnoszących ich kompetencje zawodowe w obszarach związanych 

z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi."  

5.  Projekt realizowany jest  na terenie całej  Polski w okresie  01.11.2018 –  

31.10.2020.  

6.  W ramach projektu wsparcie otrzyma minimum 600 ratowników medycznych .  

7.  W ramach projektu zaplanowane są do realizacji  następujące kursy :  

• KDRM 

• Elektrokardiografia w praktyce klinicznej ratownika medycznego 

• Organizacja działań ratowniczych w wypadkach masowych i katastrofach współpraca zesp. 

ratownictwa medycznego z dyspozytorem medycznym 

• Medyczne czynności ratunkowe u dzieci i noworodków 

• Ratownictwo medyczne taktyczno-ewakuacyjne z elementami TCCC i zaawansowane 

zabiegi ratujące życie 

•  Postępowanie przed-szpitalne w urazach  

8.  Uczestnictwo w projekcie jest  nieodpłatne.  

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w projekcie  

1. Grupę docelową projektu stanowić będą ratownicy medyczni w liczbie 600 osób, w tym 140 

kobiet, którzy zatrudnieni są w publicznym systemie ochrony zdrowia - zgodnie z reg. konkursu 



 

 

POWR.05.04.00-IP.05-00-007/18 (tj. są to osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę 

cywilno-prawną w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ) - w przypadku 

osób pracujących na podst. kontraktu z podmiotem leczniczym, warunkiem jej uczestnictwa w 

projekcie będzie spełnienie warunku posiadania przez ten podmiot umowy z OW NFZ. 

2. Uczestnikami/uczestniczkami projektu muszą być osoby zamieszkujące terytorium RP. 

3.  Jedna osoba będzie mogła skorzystać maksymalnie z 1 kursu i 2 warsztatów.  

4.  Warunkiem uczestnictwa jest  wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie 

poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr  1) wraz  

z wymaganymi dokumentami w wersji  papierowej w biurze projektu:  

ul .  Litewska 20/227,  71-344 Szczecin  

5. Regulamin rekrutacj i  i  uczestnictwa w projekcie jest  dostępny w biurze 

projektu ul .  ul .  Litewska 20/227,  71 -344 Szczecin 

 

§ 3. Kryteria kwalifikacyjne  

 

1.  Uczestnikiem projektu może zostać wyłącznie ratownik medyczny zatrudniony 

w publicznym systemie ochrony zdrowia  (są to osoby zatrudnione na umowę o pracę 

lub umowę cywilno-prawną w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt 

z OW NFZ),  która/który spełnia poniższe warunki określone w niniejszym 

regulaminie: 

a)  zapozna się  z regulaminem uczestnictwa w projekcie dostępnym  

w biurze projektu,  

b)  złoży formularz zgłoszeniowy w biurze projektu wraz ze wszystkimi 

innymi niezbędnymi dokumentam i :  

• Kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika medycznego 

• Zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu na stanowisku ratownik medyczny 

• Zaświadczenie wskazujące na zatrudnienie w podmiocie leczniczym posiadającym 

kontrakt z OW NFZ 

• Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie  

• Wybór form wsparcia proponowanych w projekcie - deklaracja uczestnictwa 

w poszczególnych kursach i warsztatach 

c)  wyrazi zgodę na wykorzystanie i  przetwarzanie swoich danych 

osobowych dla potrzeb projektu,  

d)  uzyska pozytywną ocenę Komisji  Rekrutacyjnej,  

e)  weźmie udział  w badaniach ankietowych i  monitorujących projekt  

i  postęp realizacji  określonych wskaźników.  



 

 

2.  Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.  

 

§ 4. Rekrutacja uczniów  

 

1. Udział w projekcie zostanie zapewniony wszystkim osobom spełniającym kryt. grupy doc. bez 

względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię 

lub światopogląd, orientację seksualną. 

2. Do projektu zostaną wyłonieni uczestnicy/uczestniczki zgodnie z poniższymi kryteriami: 

• Spełnienie kryt. GD i złożenie kompletu dok. -wymóg formalny 

• Zamieszkiwanie na terenach wiejskich - 2 pkt 

• Orzeczenie o posiadanej niepełnosprawności - 3 pkt 

• Staż pracy w zawodzie: 0-5 lat - 2 pkt; 5-10 lat - 3 pkt, 5-15 lat - 4 pkt powyżej 15 lat - 5 pkt 

(ze wzgl. na aktualizację wytycznych w zawodzie) – staż pracy w zawodzie będzie brany pod 

uwagę przy dużej liczbie osób zgłaszających się na dany kurs 

• Zamieszkiwanie na terenach miejsko-wiejskich - 1 punkt 

3. Uczestnicy/uczestniczki mogą uzyskać maksymalnie 10 pkt w procesie rekrutacji. 

Z otrzymanych zgłoszeń tworzone będą listy osób zakwalifikowanych na poszczególne 

szkolenia, które organizowane będą w najbliższej lokalizacji danej grupy uczestników. 

4. Na każde szkolenie tworzona będzie lista rezerwowa na przypadek rezygnacji z udziału 

wcześniej zakwalifikowanej osoby. 

5. Zasada równości szans i niedyskryminacji w projekcie realizowana będzie poprzez 

uwzględnienie wszystkich osób w procesie rekrutacji. 

6. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:  

a)  Koordynator  projektu,  

b)  Kierownik merytoryczny kursów  

7.  Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym  

8.  W przypadku dużej i lości  chętnych powstaną  l isty rezerwowe.  

9.  Osoby przyjęte do projektu zobowiązane będą do uczestnictwa w  wybranych 

kursach.  

 

§ 5.  Prawa i  obowiązki uczestnika projektu  

 

1.  Każdy uczestnik ma prawo do:  

a)  nieodpłatnego udziału w projekcie,  

b)  informacji  na temat projektu,  

c)  otrzymania materiałów i  pomocy dydaktycznych do zajęć,  



 

 

d)  otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu,  

e)  odwołania się od decyzji  o braku zakwalifikowania do projektu z  

podaniem przyczyny odwołania,  

f)  zgłaszania uwag i  oceny zajęć, w których uczestniczy.  

 

2.  Uczestnik zobowiązuje się do:  

- uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu (podpis na l iście 

obecności) ,  

- czynnego uczestnictwa w monitor ingu i  ewaluacji  projektu  

- zgodnie z założeniami projektu,  

- aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu,  

- poddaniu się badaniom ewaluacyjnym na koniec projektu.  

 

§ 6. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie  

 

1.  Uczestnik ma prawo do rezygnacji  w projekcie w przypad ku sytuacji  losowych, 

w odpowiedni sposób uzasadnionych .  

2.  Wszystkie rezygnacje muszą być zgłaszane w formie pisemnej  do biura 

projektu.  

3.  Osoby,  które nie stawią się w pierwszym dniu kursu skreślane są z l isty 

uczestników, a  na ich miejsce zapraszane są osoby  z l ist  rezerwowych.  

 

§ 7. Postanowienia końcowe  

 

1.  Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji  i  realizacją projektu oraz 

rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do 

kompetencji  Koordynatora Projektu.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 


