Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
„Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie POWER 1”
współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.
„Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia
potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”.
1. CMKP realizuje ze środków Unii Europejskiej projekt wspierający kształcenie lekarzy
specjalizujących się w dziedzinach istotnych z punktu widzenia epidemiologicznodemograficznego kraju tj. w:
1) onkologii klinicznej,
2) chirurgii onkologicznej,
3) radioterapii onkologicznej,
4) patomorfologii,
5) hematologii,
6) medycynie rodzinnej,
7) geriatrii,
8) rehabilitacji medycznej,
9) reumatologii,
10) ortopedii i traumatologii narządu ruchu
11) medycynie ratunkowej,
12) medycynie paliatywnej,
13) pediatrii.
2. Uczestnikami projektu podlegającymi obowiązkowi rejestracji i sprawozdawczości są
wyłącznie lekarze, którzy otworzyli specjalizację po 01.10.2014 r. z dziedzin wymienionych w
pkt 1.
3. Uczestnicy projektu mają uprawnienia do udziału w kursach realizowanych w ramach
projektu:
1) specjalizacyjnych realizowanych zgodnie z programami specjalizacji, zatwierdzonymi przez
właściwych konsultantów w danej dziedzinie medycyny, której kurs dotyczy;
2) doskonalących, seminariach, realizowanych w ramach samokształcenia i podnoszenia
kompetencji.
4. Uczestnicy projektu, o których mowa w pkt 2 mogą uzyskać dofinansowanie kosztów dojazdu
i noclegu związanych z udziałem w kursach realizowanych w ramach projektu
w oparciu o zasady określone w odrębnym „Regulaminie udzielania wsparcia finansowego”.
5. Wykonawcami kursów realizowanych w projekcie są Kliniki i Zakłady CMKP oraz
realizatorzy zewnętrzni, wyłaniani w trybie zamówień publicznych spośród podmiotów
uprawnionych do prowadzenia kursów dla lekarzy.
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6. 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”, CMKP
podejmuje w projekcie działania mające na celu stosowanie zasad niedyskryminacji i równości
szans, w szczególności w zakresie kwalifikowania na kursy osób, które w danej dziedzinie
medycyny są niedoreprezentowane wg płci.
7. Warunkiem udziału w kursach specjalizacyjnych realizowanych w projekcie jest rejestracja
uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie w CMKP oryginałów kompletnie wypełnionych i
podpisanych własnoręcznie przez lekarza następujących dokumentów:
1) „Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie”,
2) „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
3) „Ankieta” z danymi niezbędnymi do celów sprawozdawczości,
4) „Status na rynku pracy”- (Dokument Nr 4) – należy przesłać do CMKP w terminie do 4
tygodni od zakończenia udziału w projekcie,
5) kserokopia „Karty szkolenia specjalizacyjnego” ze stronami zawierającymi informacje o dacie
rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia specjalizacji oraz wpisy dotyczące zrealizowanych
kursów specjalizacyjnych, poświadczonej za zgodność z oryginałem własnoręcznym
podpisem.
Dokumenty zgłoszeniowe należy wysłać na adres: Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, z dopiskiem „Dokumenty
zgłoszeniowe POWER1”
8. Uczestnikami kursów realizowanych w projekcie mogą być lekarze, którzy spełniają
następujące kryteria:
1) w przypadku kursów specjalizacyjny – zostali zarejestrowani jako uczestnicy projektu na
warunkach wskazanych w pkt 7 i realizują specjalizację w dziedzinie medycyny, dla której
przeznaczony jest kurs.
2) w przypadku pozostałych kursów – są lekarzami wymienionymi w pkt 2 lub posiadają prawo
wykonywania zawodu w Polsce i przesłali zgłoszenie na kurs.
9.

W danym kursie specjalizacyjnym można uczestniczyć tylko raz, w przypadku pozostałych
kursów możliwy jest kilkakrotny udział, o ile nie wskazano takiego zastrzeżenia przy kursie.

10. Uczestnik, który wziął udział w kursie specjalizacyjnym ale go nie zaliczył nie może ponownie
uczestniczyć w kolejnej edycji tego samego kursu lecz zobowiązany jest do zaliczenia kursu w
terminie wskazanym przez kierownika naukowego kursu.
11. Rekrutacja Uczestników na kursy rozpoczyna się po opublikowaniu kursu na internetowej
stronie www.cmkp.edu.pl.
12. Zgłoszenia na kursy przyjmowane są:
1) poprzez elektroniczny formularz zgłoszenia, do którego linki znajdują się przy każdym kursie
opublikowanym przez CMKP na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl;
2) osobiście w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie – nie są przyjmowane
zgłoszenia przesyłane listownie.
13. Rekrutacja dokonywana jest spośród otrzymanych zgłoszeń nie później niż 30 dni przed datą
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rozpoczęcia kursu lub, w uzasadnionych przypadkach, w terminie krótszym.
14. W przypadku zgłoszenia się na kurs specjalizacyjny większej liczby chętnych niż miejsc
szkoleniowych, przy kwalifikacji uwzględnia się odpowiednio:
1) najwcześniejszy termin zakończenia specjalizacji, weryfikowany na postawie danych z karty
specjalizacji;
2) pozostałą do zrealizowania liczbę kursów specjalizacyjnych,
3) wspieranie płci niedoreprezentowanej w danej dziedzinie medycyny co oznacza, że w sytuacji,
gdy kilka osób znajduje się na tym samym poziomie realizacji specjalizacji uwzględniając
kryteria w ppkt 1 i 2 kwalifikowane są osoby z grupy wg płci słabiej reprezentowanej,
4) inne dodatkowe, uzasadnione czynniki losowe, jeżeli lekarz o tym poinformuje CMKP.
15. W przypadku zgłoszenia się na inne kursy niż specjalizacyjne, większej liczby chętnych niż
miejsc szkoleniowych, przy kwalifikacji uwzględnia się odpowiednio:
1) realizowanie specjalizacji w dziedzinach objętych projektem;
2) termin nadesłania zgłoszenia.
16. Uczestnik, który nie został zakwalifikowany na kurs z powodu braku miejsc szkoleniowych,
może zostać wpisany na listę rezerwową, jeżeli wyrazi taką wolę. Gdy zwolni się miejsce
szkoleniowe, Uczestnik zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub e-mailowo. Wówczas
zobowiązany jest najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem kursu do potwierdzenia
swojej obecności.
17. Potwierdzenie przyjęcia na kurs wysyłane jest na adres poczty elektronicznej podanej w
formularzu zgłoszeniowym na kurs. Dodatkowo możliwe jest sprawdzenie zakwalifikowania
na kurs poprzez internetową stronę, gdzie przy danym kursie zamieszczany jest formularz
weryfikacji kwalifikacji wg numeru PESEL.
18. Osoba zakwalifikowana na kurs zobowiązana jest do potwierdzenia swojego udziału w
terminie wskazanym w zawiadomieniu o zakwalifikowaniu na kurs.
19. Brak potwierdzenia udziału w kursie skutkować może skreśleniem z listy uczestników danego
kursu.
20. CMKP nie wysyła powiadomień o nie zakwalifikowaniu na kurs.
21. Osoba zakwalifikowana na kurs zobowiązana jest do zgłoszenia się na kurs zgodnie z
informacją wskazaną w informacji o zakwalifikowaniu przesłanej do Uczestnika - jeżeli nie
podano godziny rozpoczęcia kursu należy zgłosić się w miejscu realizacji kursu o godzinie 800.
22. W przypadku braku możliwości udziału w kursie, zakwalifikowana osoba jest zobowiązana
do:
1) niezwłocznego poinformowania CMKP o tym fakcie e-mailowo na adres podany przy danym
kursie zamieszczonym na internetowej stronie CMKP;
1) jeżeli do rozpoczęcia kursu pozostało mniej niż 14 dni, 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 1 do niniejszego Regulaminu;
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23. Brak usprawiedliwienia nieobecności na kursie skutkuje tym, że przy rekrutacji na kolejne
kursy nie ma zastosowania zasada określona w pkt 14 lub 15 - lekarz może zostać
zakwalifikowany na kurs wyłącznie, gdy zostaną wolne miejsca szkoleniowe.
24. W sytuacji dwukrotnego braku usprawiedliwienia nieobecności na kursach, CMKP może
odmówić dofinansowania poniesionych wydatków przez lekarza w kolejnym kursie, w
którym wziął udział – zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania wsparcia finansowego.
25.
1)
2)
3)

W ramach projektu Uczestnik kursu ma prawo do:
nieodpłatnego udziału w kursie,
nieodpłatnych posiłków w każdym dniu kursu w formie śniadania i obiadu,
nieodpłatnych materiałów dydaktycznych przekazywanych w formie elektronicznej na
płytach CD/DVD lub na platformie e-learningowej;
4) otrzymania certyfikatu poświadczającego ukończenie i zaliczenie kursu, wystawionego przez
CMKP, potwierdzonego przez Kierownika naukowego kursu.
5) w przypadku zaliczenia kursu przez lekarzy realizujących specjalizację po 01.10.2014 r.
w dziedzinach objętych projektem - dofinansowania kosztów dojazdu i powrotu oraz noclegu
podczas kursu na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania wsparcia finansowego”
dostępnego na stronie www.cmkp.edu.pl.
26. Uczestnik kursu zobowiązany jest do:
1) osobistego udziału w kursie;
2) potwierdzania swoim podpisem uczestnictwa w kursie na liście obecności każdego dnia kursu
oraz potwierdzania dostępności materiałów dydaktycznych i cateringu;
3) przystąpienia do zaliczenia Kursu w formie przewidzianej przez organizatora;
4) wypełnienia anonimowej ankiety oceny kursu przekazanej przez organizatora kursu.
27. Uczestnik kursu ma prawo zgłaszania do CMKP wszelkich uwag związanych z realizacją
kursów w formie e-mailowej na adres power1@cmkp.edu.pl.
28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje CMKP,
w konsultacji z Instytucją Wdrażającą, sprawująca kontrolę nad realizacją projektu,
tj. z Departamentem Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.
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