REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Łańcuch przeżycia poszkodowanych w hipotermii - krajowy projekt
szkoleniowy dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych”
Numer projektu: POWR.05.04.00-00-0122/18
Objaśnienia skrótów i terminów stosowanych w regulaminie:
Projekt – oznacza projekt „Łańcuch przeżycia poszkodowanych w hipotermii - krajowy projekt
szkoleniowy dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych”
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Łańcuch przeżycia poszkodowanych w hipotermii – krajowy projekt szkoleniowy dla
dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych”
Realizator projektu (Organizator) – Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
(KSS JP2)
Kandydat – osoba ubiegająca się o uczestnictwo w szkoleniach, która zgłosiła się poprzez
formularz zgłoszeniowy on-line oraz otrzymała certyfikat z testów wstępnych kwalifikujących
do udziału w szkoleniu
Uczestnik projektu – osoba, która zakwalifikowała się do udziału w projekcie i została objęta
wsparciem tj. uczestniczyła w szkoleniu dla ratowników medycznych dotyczących
postepowania w hipotermii
Edycja szkolenia – oznacza dwa dni szkoleniowe
Koordynator projektu – osoba odpowiedzialna za merytorycznie za realizację i koordynację
Projektu
Biuro Szkoleń – miejsce organizacji szkoleń oraz koordynacji procesu rekrutacji, do którego
spływają fizyczne zgłoszenia od uczestników projektu
Grupa szkoleniowa – oznacza grupę 24 uczestników szkoleń w ramach jednej edycji
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§1
Informacje ogólne
Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Łańcuch przeżycia
poszkodowanych w hipotermii – krajowy projekt szkoleniowy dla dyspozytorów
medycznych i ratowników medycznych” o numerze POWR.05.04.00-00-0122/18,
realizowanym na terenie całej Polski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji ratowników
medycznych oraz dyspozytorów medycznych w obszarze hipotermii.
Realizatorem projektu jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II z siedzibą
przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie (31-202).
Okres realizacji projektu: od 01.10.2018 do 30.09.2020
Biuro Szkoleń znajduje się pod adresem: ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.
Miejsce szkoleń: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Obszar realizacji projektu: cała Polska.

8. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 480 osób (dyspozytorów medycznych
lub ratowników medycznych).
9. W ramach projektu zostanie przeprowadzonych łącznie 20 edycji szkoleń.
§2
Uczestnicy projektu
1. Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne zatrudnione w publicznym systemie
ochrony zdrowia i wykonujące czynności zawodowe dyspozytora medycznego oraz
ratownika medycznego (tj. osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z Oddziałem
Wojewódzkim NFZ) i wykonują czynności zawodowe ratownika medycznego lub
dyspozytora medycznego.
2. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny pod warunkiem stosowania się do zapisów
niniejszego regulaminu oraz umowy uczestnictwa zawartej pomiędzy
Uczestnikiem/czką projektu, a Organizatorem.
3. Kwota dofinasowania przypadająca na jednego uczestnika projektu wynosi 3 510,79 zł
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§3
Rekrutacja
Rekrutacja do projektu odbędzie się w dwóch turach, przed każdą serią szkoleń.
Zgłoszenia będą przyjmowane w okresach: grudzień 2018 – marzec 2019 przed I serią
szkoleń oraz grudzień 2019 – marzec 2020 przed II edycją.
Postępowanie kwalifikacyjne odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równego
dostępu do projektu kobiet i mężczyzn.
Wstępna rekrutacja odbywa się przy pomocy formularza rejestracyjnego na stronie
kurs.hipotermia.edu.pl.
Osoby spełniające minimalne kryteria uczestnictwa, tj. zatrudnienie w publicznym
systemie służby zdrowia i wykonujące czynności zawodowe dyspozytora medycznego
lub ratownika medycznego zgłaszają się poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny
dostępny na stronie kurs.hipotermia.edu.pl.
W formularzu rejestracyjnym kandydaci wpisują wymagane dane osobowe (m.in. imię,
nazwisko oraz miejsce zatrudnienia).
Następnie kandydaci przechodzą podstawowy, bezpłatny kurs teoretyczny on-line z
zakresu hipotermii, który zostaje zakończony testem oraz w przypadku pozytywnego
wyniku – uzyskaniem certyfikatu. Osoby, które uzyskały certyfikaty nabyły tym samym
podstawową wiedzę umożliwiająca udział w szkoleniu.
Koordynator projektu wraz z Biurem Szkoleń dokonują weryfikacji zgłoszeń biorąc
pod uwagę łączne spełnianie poniższych kryteriów:
a) poprawność danych formalnych w formularzu elektronicznym
b) uzyskanie certyfikatu z podstawowego kursu teoretycznego (certyfikatu
ukończenia kursu na platformie e-learingowej AKADEMIA HIPOTERMII

c) kolejność zgłoszeń – za moment prawidłowego zgłoszenia przyjmuje się chwilę,
w której złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty poprawne formalnie,
tj. deklaracja uczestnictwa (wraz z załączonym oświadczeniem), zaświadczenie
od pracodawcy o zatrudnieniu w publicznym sektorze ochrony zdrowia oraz
oświadczenie o posiadaniu wykształcenia. Poprzez dostarczenie rozumie się
przesłanie pocztą elektroniczną na adres Biura Szkoleń skanów podpisanych
dokumentów.
8. Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu kandydat
zobowiązany jest do przesłania droga pocztową do Biura Szkoleń oryginałów ww.
wypełnionych i podpisanych dokumentów.
9. Poprawne zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby
uczestników do poszczególnych grup szkoleniowych, będą rejestrowane na liście
rezerwowej.
10. Kandydat, który został zakwalifikowany do danej grupy szkoleniowej, a nie dostarczył
w wyznaczonym terminie podpisanych dokumentów zostaje skreślony z listy
uczestników. Na jego miejsce zostaje przyjęta osoba z listy rezerwowej.
11. Zgodnie z założeniami programu w procesie rekrutacji pracownicy zatrudnieni w
jednym miejscu pracy stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednej formy
kształcenia w ramach tego samego projektu.
12. Organizatorzy dzięki elektronicznej rejestracji w sposób ciągły będą analizowali tę
sytuację.
13. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego uczestnicy zostaną odpowiednio
powiadomieni – drogą mailową lub telefoniczną – (zarówno osoby zakwalifikowane jak
i niezakwalifikowane na szkolenie).
14. Przed rozpoczęciem szkolenia Organizator podpisuje z Uczestnikiem umowę
szkoleniową.
§4
Wymagane dokumenty
Lista dokumentów jakie powinien dostarczyć uczestnik kursu:
a. deklaracja uczestnictwa (wraz z oświadczeniem uczestnika projektu)
b. oświadczenie o posiadaniu wykształcenia odpowiadającego definicji
dyspozytora medycznego lub ratownika medycznego
c. zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu w publicznym sektorze ochrony
zdrowia
§5
Organizacja szkoleń
1. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
2. Zajęcia odbywać się będą w grupach 24-osobowych.
3. Miejscem szkoleń jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

4. Na początku zajęć uczestnicy szkoleń otrzymają materiały edukacyjne podręcznik
„Hipotermia. Kliniczne aspekty wychłodzenia organizmu. Mechanizmy zagrożeń i
kierunki nowoczesnego leczenia”. Materiał staje się własnością uczestnika po
pisemnym potwierdzeniu jego odbioru.
5. Uczestnicy otrzymają wyżywienie w postaci: trzech przerw kawowych oraz dwóch
obiadów w trakcie jednej edycji szkolenia.
6. Uczestnikom szkoleń, których miejsce zamieszkania oddalone jest od miejsca
organizacji szkoleń (Kraków) więcej niż 50 km przysługują 2 bezpłatne noclegi w trakcie
jednej edycji szkoleń.
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§6
Obowiązki uczestnika projektu
Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich zajęciach (100%) zgodnie
z harmonogramem zajęć stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Obecność poświadcza każdorazowo podpisem na liście obecności.
Na zakończenie kursu stacjonarnego uczestnik zobowiązany jest przystąpić do
egzaminu teoretycznego i praktycznego. Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik
egzaminów otrzymają certyfikat ukończenia kursu oraz informację o liczbie uzyskanych
punktów edukacyjnych.
Uczestnicy, którzy nie uzyskają pozytywnego wyniku egzaminów otrzymają od
organizatorów zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Po zakończeniu szkolenia stacjonarnego uczestnik po 3 miesiącach zobowiązany jest
do uczestnictwa w szkoleniu recertyfikacyjnym w formie on-line.
Skreśleniu z listy uczestników podlegają uczestnicy, którzy:
a) nie przystąpią do egzaminu,
b) są nieobecni na części zajęć (w szczególności z powodu nieusprawiedliwionego
spóźnienia przekraczającego 30 minut),
c) nie przestrzegają w trakcie zajęć zasad BHP,
d) uczestniczą w zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
e) naruszają w trakcie zajęć zasady współżycia społecznego,
f) przedstawili niezgodne z prawdą zaświadczenie o zatrudnieniu w publicznym
sektorze ochrony zdrowia lub oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji
pozwalających na uczestnictwo w projekcie,
g) nie wykonują obowiązków określonych niniejszym Regulaminem lub umową, o
której mowa w § 3 ust. 14 niniejszego Regulaminu.
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu jest możliwa tylko w uzasadnionych
przypadkach i jedynie pod warunkiem złożenia oświadczenia (doręczenie podpisanego
oświadczenia lub przesłanie pocztą elektroniczną skanu podpisanego oświadczenia)
przez uczestnika projektu z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli zachowanie tego
terminu nie jest możliwe, warunkiem rezygnacji z uczestnictwa jest złożenia
oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, niezwłocznie po zaistnieniu
przyczyny rezygnacji z uczestnictwa. Uzasadnione przypadki wynikać mogą z działania

siły wyższej lub z przyczyn zdrowotnych niemożliwych do przewidzenia w momencie
zakwalifikowania się do udziału w projekcie.
7. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z kursu lub skreślenia z listy uczestników
uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinasowania, o której mowa w
paragrafie 2 punkt 3 na rachunek wskazany przez Organizatora.
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§7
Postanowienia końcowe
Wszelkie sprawy związane z interpretacją tego regulaminu rozstrzygane są przez
Organizatora i od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z
umowy o dofinasowanie projektu nr POWR.05.04.00-00-0122/18 oraz obowiązujące
wytyczne i zasady realizacji w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zapisów niniejszego regulaminu w sytuacji
zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie
www.kurs.hipotermia.edu.pl.

Umowa z uczestnikiem projektu
zawarta w dniu ……………………………. pomiędzy:
Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31202 Kraków – wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046052,
posiadającym numer identyfikacyjny NIP 677-16-94-570, REGON: 000290073,
reprezentowanym Panią dr hab. n. med. Dorotę Sobczyk Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II – pełnomocnika na mocy
pełnomocnictwa z dnia 20.12.2016 r, zwaną dalej Organizatorem
a
……………………………………………
zamieszkałą/ym
przy
ul.
……………………………..
w
……………………………., legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ……………………………, PESEL
…………………………………………….
Zwaną/ym w dalszej treści umowy Uczestnikiem Projektu.

o następującej treści:
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§1
Postanowienia ogólne
Niniejsza umowa reguluje prawa i obowiązki stron w zakresie realizacji wsparcia
szkoleniowego w ramach projektu „Łańcuch przeżycia poszkodowanych w hipotermii krajowy projekt szkoleniowy dla dyspozytorów medycznych i ratowników
medycznych” POWR.05.04.00-00-0122/18, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5.
Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje
kadr medycznych zwanego dalej Projektem.
Udział w projekcie jest bezpłatny, z zastrzeżeniem §4 niniejszego Regulaminu.
Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji dyspozytorów
medycznych oraz ratowników medycznych w obszarze hipotermii.
Organizator realizuje projekt „Łańcuch przeżycia poszkodowanych w hipotermii krajowy projekt szkoleniowy dla dyspozytorów medycznych i ratowników
medycznych” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.
W ramach Projektu Organizator zapewnia wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji
zawodowych dyspozytorów medycznych oraz ratowników medycznych w obszarze
istotnym dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych, jakim jest
hipotermia.

§2
Zobowiązania Organizatora
Organizator zobowiązuje się do:
a) zorganizowania i przeprowadzenia na rzecz Uczestnika Projektu bezpłatnego,
dwudniowego szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe dyspozytorów
medycznych oraz ratowników medycznych z zakresu postępowania w hipotermii
głębokiej,
b) zapewnienia materiałów szkoleniowych w postaci książki „Hipotermia. Kliniczne
aspekty wychłodzenia organizmu. Mechanizmy zagrożeń i kierunki nowoczesnego
leczenia”,
c) zapewnienia 2 bezpłatnych noclegów uczestnikom, którzy spełniają warunek
zamieszkania w odległości powyżej 50 km od miejsca szkolenia,
d) zapewnienia wyżywienia w postaci dwóch obiadów oraz 3 przerw kawowych podczas
dwu dni szkolenia,
e) zapewnienia wykwalifikowanej kadry szkoleniowej,
f) zapewnienia specjalistycznych pomocy naukowych w postaci manekinów, chłodni i
jednorazowych materiałów zużywalnych,
§3
Zobowiązania Uczestnika
1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a) podpisania i złożenia kompletnej dokumentacji związanej z udziałem w projekcie,
o której jest mowa w Regulaminie uczestnictwa w projekcie,
b) regularnego i punktualnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach potwierdzonych
harmonogramem szkoleniowym i każdorazowego osobistego podpisywania list
obecności,
c) stosowania zaleceń osoby prowadzącej zajęcia, w których uczestniczy,
d) potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych i innych dokumentów
związanych z prawidłową realizacją projektu,
e) wypełniania dokumentów związanych z projektem, a także do współdziałania z
Organizatorem w zakresie wszelkich działań podejmowanych w celu prawidłowej
jego realizacji, monitoringu oraz ewaluacji,
f) obowiązkowe uczestnictwo w darmowym recertyfikacyjnym szkoleniu
e- learningowym po 3 miesiącach od ukończeniu szkolenia stacjonarnego
(szkolenie odbyte w maksymalnie 4 tygodnie po otrzymaniu informacji drogą email).
g) udzielania, na wniosek Organizatora, wyjaśnień i informacji mających znaczenie dla
prawidłowej realizacji projektu,
h) niezwłocznego poinformowania Organizatora, o każdej zmianie swoich danych
kontaktowych, tj. o zmianie: adresu, telefonu, adresu email.

2. Nieprzestrzeganie obowiązków określonych w ust. 1 lub zachowanie w trakcie
uczestnictwa w projekcie utrudniające lub uniemożliwiające udzielanie wsparcia
określonego w §2 skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników.
3. Warunkiem koniecznym uzyskania certyfikatu jest pozytywny wynik z egzaminu
końcowego oraz udział, w 100 % zajęć szkoleniowych.
4. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku na
potrzeby projektu, w tym w szczególności na potrzeby dokumentacji projektowej oraz
na potrzeby promocji projektu oraz Organizatora projektu.
§4
Wypowiedzenie umowy
1. W wypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie lub skreślenia z listy
uczestników w trakcie trwania formy wsparcia, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do
zwrotu całego kosztu szkolenia przypadającego na jednego uczestnika, tj. kwoty
3 510,79 zł
2. W przypadku, gdy Organizator poniesie na skutek nieuzasadnionej rezygnacji z udziału
w projekcie lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników szkodę
przewyższającą kwotę, o której mowa w ust. 1, Organizator może dochodzić od
Uczestnika Projektu odszkodowania na zasadach ogólnych.
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§5
Postanowienia końcowe
Umowa zostaje zawarta na czas trwania form wsparcia i nie dłużej niż do zakończenia
projektu tj. 30 września 2020 roku.
Postanowienia niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu.
Wszelkie spory między Realizatorem Projektu a Uczestnikiem/czką Projektu związane
z realizacją niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
Realizatora Projektu.
Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:
jednym dla Realizatora Projektu, jednym dla Uczestnika/czki Projektu.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony.

…..………………………………………

……………………………………………

Data i podpis Organizatora

Data i podpis Uczestnika Projektu

