Załącznik nr 1 do Umowa uczestnictwa w Projekcie „Rozwijaj się i pracUJ”

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Rozwijaj się i pracUJ”
Obowiązujący od dnia 01.10.2020 r.
Informacje ogólne:
1. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie „Rozwijaj się i pracUJ” został
opracowany w oparciu o regulamin konkursu Pielęgniarskie kompetencje zamawiane nr
POWR.05.05.00-IP.05-00-001/18 ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.
2. Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dotyczy Projektu „Rozwijaj się i pracUJ” nr
umowy POWR.05.05.00-00-0012/1205/2018/475 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich (zwanego dalej: Projektem).
3. Realizatorem Projektu na podstawie Umowy o dofinasowanie Projektu w ramach PO WER
jest Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków.
4. Uczestnikiem Projektu jest osoba, która pozytywnie przeszła etapy rekrutacji do Projektu
i będzie otrzymywać wsparcie od Realizatora Projektu w wyniku podpisanej Umowy
uczestnictwa w Projekcie.
5. Projekt „Rozwijaj się i pracUJ” będzie trwał od 1 października 2018 roku do 28 lutego
2023 roku.
6. Każda osoba ubiegająca się o udział w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią
niniejszego Regulaminu. Jego akceptacja jest jednym z warunków uczestnictwa
w Projekcie.
§1. Zasady rekrutacji Uczestników Projektu
Rekrutacja Uczestników Projektu:
Rekrutacja zostanie przeprowadzona w oparciu o jasne i przejrzyste zasady, z zapewnieniem
dostępności dla ON (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dz.U.2018.511 j.t. z późn.
zm.), a także osób z zaburzeniami psychicznymi (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowie psychicznego Dz.U.2018.1878 j.t.). Rekrutacja uwzględni również
podział kobiety/mężczyźni wykorzystując zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
Etapy rekrutacji:
1. Opracowanie zasad rekrutacji Uczestników Projektu.

2. Powołanie Komisji kwalifikującej Uczestników Projektu. W skład Komisji
kwalifikującej wejdą: Kierownik Projektu, Koordynator ds. zadań, Sekretarz Projektu,
Opiekunowie II roku studiów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo Wydziału Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
3. Spotkanie ze studentami II roku kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, na którym
zostaną poinformowani o założeniach Projektu i warunkach przystąpienia do Projektu.
4. Utworzenie listy rankingowej sklasyfikowanej w oparciu o kryterium najlepszych
wyników nauczania na postawie danych otrzymanych z Dziekanatu. Kryterium
najlepszych wyników to średnia wszystkich ocen jakie studentka/student uzyskali
w toku studiów I roku. Lista rankingowa jest ułożona bez względu na Uczelnię na
której student studiował oraz przy uwzględnieniu wyników dla studentów którzy
kontynuują naukę na drugim roku studiów po uprzednich urlopach dziekańskich. Lista
rankingowa będzie zawierać 45 osób z kierunku pielęgniarstwo i 15 osób z kierunku
położnictwo.
5. Poinformowanie
studentów
znajdujących
się
na
liście
rankingowej
o zakwalifikowaniu do Projektu. Zorganizowanie spotkania ze studentami w celu
uzyskania potwierdzenia lub odmowy wzięcia udziału w Projekcie.
6. W przypadku, gdy studenci odmówią wzięcia udziału w Projekcie, kolejni studenci
zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do Projektu. Ponowne zorganizowanie
spotkania ze studentami w celu uzyskania potwierdzenia lub odmowy wzięcia udziału
w Projekcie. W przypadku gdy studenci będą mieć taką samą średnią, a liczba miejsc
będzie mniejsza niż łączna liczba studentów, którzy spełniają to same kryterium
kwalifikacji do Projektu, zostanie spośród tych osób dokonane losowanie.
7. Podpisanie z Uczestnikami Projektu umowy, oświadczenia o uczestnictwie
w Projekcie oraz oświadczenia o ochronie danych osobowych.
§2. Uczestnictwo w Projekcie
1. Projekt zakłada udzielenie wsparcia Uczestnikom Projektu zgodnie z opracowanym
programem rozwojowym uczelni oraz realizację programu rozwoju absolwenta kierunku
pielęgniarstwo i położnictwo. Program rozwojowy uczelni ma na celu podniesienie jakości
kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, co przełoży się na zwiększenie
zainteresowania studiami na ww. kierunkach. Wsparcie dla Uczestników Projektu
w ramach programu rozwojowego będzie składało się z takich elementów jak:
a) program stypendialny dla studentów - stypendium motywacyjne będzie wypłacane co
miesiąc w wysokości 800 PLN brutto przez okres 20 miesięcy (11.2018r. – 06.2020),
b) zajęcia dodatkowe dla studentów z zakresu komunikacji z pacjentem przewlekle
chorym i w starszym wieku wykraczające poza program kształcenia na kierunku
Pielęgniarstwo i Położnictwo, które nie będą kolidować z zajęciami obowiązkowymi
w ramach studiów – w wymiarze 20 godzin,
c) praktyki obowiązkowe dla studentów dostosowane do wymogów Europejskiej Ramy
Jakości Praktyk i Staży - za odbywanie obowiązkowych praktyk zawodowych będzie
wypłacane wynagrodzenie (stypendium) w wysokości 2500 PLN brutto po
zakończonym II roku studiów (dla kierunku Pielęgniarstwo – wymiar 400 godzin

praktyki zawodowej, dla kierunku Położnictwo – wymiar 320 godzin praktyki
zawodowej) oraz po zakończonym III roku studiów (dla kierunku Pielęgniarstwo –
wymiar 480 godzin praktyki zawodowej, dla kierunku Położnictwo – wymiar 560
godzin praktyki zawodowej),
d) wynagrodzenie dla opiekuna praktyk zawodowych, które nie przekroczy limitu 40%
jego podstawowego wynagrodzenia,
2. Każdy Uczestnik Projektu otrzyma:
a) odzież medyczną w styczniu 2019 roku – 1 komplet za kwotę do 150 PLN brutto,
b) materiały szkoleniowe (długopis, teczkę, USB, notes a4 blok) przed rozpoczęciem
ćwiczeń z zakresu komunikacji z pacjentem przewlekle chorym i w starszym wieku,
c) książkę, podczas ćwiczeń z zakresu komunikacji z pacjentem przewlekle chorym
i w starszym wieku:
 Makara-Studzińska M.: Komunikacja w opiece medycznej. Wydawnictwo
Medical Education, Warszawa 2018.
3. W ramach wsparcia zostaną zorganizowane 3 wyjazdy studyjne do zagranicznych
podmiotów leczniczych. Wybrani Uczestnicy Projektu wezmą udział w jednej wizycie
studyjnej. W wizytach studyjnych weźmie udział 10 studentów kierunku Pielęgniarstwo i 5
studentów kierunku Położnictwo. W jednej wizycie studyjnej, trwającej 4 dni, będzie
uczestniczyło 5 studentów i 2 nauczycieli akademickich, dla których przewidziano
ubezpieczenie, dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie. Kryterium udziału w wizycie
studyjnej będzie najwyższa średnia wyników nauczania po I roku studiów,
znajomość języka
niemieckiego
i/lub
angielskiego,
potwierdzona
certyfikatem. Zaplanowane wizyty studyjne:
− marzec 2019 rok – Innsbruck (Austria),
− listopad 2019 rok – Bremen (Niemcy),
− luty 2020 rok – Innsbruck (Austria),
4. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do przystąpienia do programu rozwoju absolwenta.
Program rozwoju absolwenta ma na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr
medycznych i zakłada:
a) realizację programu stypendialnego dla absolwentów - stypendium szkoleniowe
będzie wypłacane w wysokości 1000 PLN brutto miesięcznie wypłacane przez okres
24 miesięcy, pod warunkiem, że absolwent będzie zatrudniony na pełny etat
w podmiocie leczniczym na terenie Polski,
b) udzielenie wsparcia absolwentom w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku
pielęgniarki/pielęgniarza i położnej w podmiocie leczniczym działającym na terenie
Polski,
c) organizację kursów specjalistycznych dla absolwentów – dla absolwentów kierunku
Pielęgniarstwo będzie zorganizowany kurs Edukator w cukrzycy (w wymiarze 160
godzin dydaktycznych) oraz Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową (w wymiarze
173 godzin dydaktycznych), natomiast dla absolwentów kierunku Położnictwo kurs
Edukator w cukrzycy (w wymiarze 160 godzin dydaktycznych) oraz Onkologia
ginekologiczna (w wymiarze 140 godzin dydaktycznych),
d) wynagrodzenie dla opiekuna (tutora) absolwenta w miejscu zatrudnienia w podmiocie
leczniczym w wysokości 1800 PLN brutto za 12 miesięcy, które nie przekroczy limitu

40% jego podstawowego wynagrodzenia. Opiekun może mieć nie więcej niż 3
absolwentów pod opieką.
5. Każdy Uczestnik Projektu otrzyma:
a) materiały promocyjne UJ CM (długopis, teczkę, notes a4 blok, smycz)
b) książki, podczas zajęć w ramach kursów specjalistycznych:
 Szewczyk A. (red.): Edukacja pacjentów w pielęgniarstwie diabetologicznym.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017 – tylko dla uczestników kursu
specjalistycznego Edukator w cukrzycy,
 Banasiewicz T., Krokowicz P., Szczepkowski M. (red.): Stomia. Prawidłowe
postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja. Wydawnictwo Termedia, Poznań 2017 –
tylko dla uczestników kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem ze stomią
jelitową,
 Wicherek Ł., Kojs Z., Bręborowicz G. H. (red).: Ginekologia onkologiczna.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016 - tylko dla uczestników kursu
specjalistycznego Onkologia ginekologiczna,
c) sprzęt dydaktyczny (stazy, stetoskopy, glukometry, zegarki medyczne), podczas zajęć
w ramach kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy.
§3.
1. Udział we wszystkich formach wsparcia jest obowiązkowy. Uczestnik zobowiązuje się do
uczestnictw w każdej formie wsparcia przewidzianej w Regulaminie uczestnictwa
w Projekcie, w terminie i miejscu, które wyznaczy Realizator Projektu. Nie ma możliwości
wzięcia udziału jedynie w wybranej formie wsparcia.

1.
2.

3.
4.

5.

§4
Uczestnictwo będzie poświadczone własnoręcznym podpisem Uczestnika na liście
obecności.
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do 100% frekwencji na zajęciach. Nieobecność musi
być usprawiedliwiona w sposób urzędowy. Termin odpracowania nieobecności Uczestnik
Projektu ustala z osobą prowadzącą zajęcia oraz Kierownikiem Projektu a w przypadku
braku takiej możliwości zgodę taką może wydać Dziekan. W przypadku nieobecności na
danej formie wsparcia Uczestnik Projektu zobowiązany jest poinformować Realizatora
Projektu o przyczynie nieobecności. Nieusprawiedliwiona nieobecność (brak zwolnienia
lekarskiego) traktowana jest jako rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wraz
z obowiązkiem zwrotu kosztów poniesionych w związku z jego udziałem w Projekcie.
Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w poszczególnych formach
wsparcia i ich ukończenia pod rygorem rozwiązania umowy z winy Uczestnika.
Uczestnik zobowiązuje się do współpracy i stałego kontaktu z Personelem Projektu,
w tym bieżącego informowania Realizatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić jego dalszy udział w Projekcie oraz natychmiastowego informowania Realizatora
Projektu o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wskazanych
w formularzu osobowym oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej.
Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania programu oraz zasad obowiązujących na
poszczególnych formach wsparcia, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach,

rzetelnego przygotowywania się do zajęć i przystąpienia do egzaminów kończących
szkolenia.
6. Realizator Projektu dopuszcza możliwość udziału Uczestnika w zajęciach w innej grupie
lub formie, za pisemną zgodą Kierownika Projektu.
7. Uczestnik Projektu po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu zobowiązany jest do
niezwłocznego podjęcia zatrudnienia (umowa o pracę na pełny etat). Podjęcie pracy ma
nastąpić w terminie do dnia 30.11.2020 r.
8. Uczestnik jest zobowiązany w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia zatrudnienia
w podmiocie leczniczym na terenie Polski przekazać Realizatorowi Projektu dane
dotyczące miejsca zatrudnienia w postaci kopii/skanu umowy o pracę.
9. Uczestnik zobowiązany jest w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie
przekazać Realizatorowi Projektu dane dotyczące statusu na rynku pracy oraz informacje
na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji i nabycia
kompetencji.
10. Uczestnicy, którzy ukończą kursy specjalistyczne, otrzymają certyfikaty ukończenia
poszczególnych szkoleń.
11. Materiały dydaktyczne i promocyjne będą wydawane Uczestnikom zgodnie
z harmonogramem Projektu. Materiały stają się własnością Uczestnika z chwilą
potwierdzenia ich otrzymania poprzez złożenie podpisu na liście odbioru materiałów.
12. Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia zgody na upublicznienie wizerunku w postaci
zdjęć i nagrań wideo, na potrzeby dokumentacji i/lub promocji Projektu.
13. Wypłata stypendium motywacyjnego, szkoleniowego oraz wynagrodzenia (stypendium) za
odbywanie obowiązkowych praktyk zawodowych będzie odbywać się przelewem
bankowym na indywidualne konto bankowe wskazane przez Uczestnika. Realizator
Projektu zastrzega sobie prawo potrącania wszelkich zobowiązań publiczno-prawnych
od wypłacanych środków, jeżeli taki wymóg będzie wynikał z przepisów obowiązującego
prawa
§5
1. Realizator Projektu zobowiązany jest do przeprowadzenia wsparcia zgodnie
z harmonogramem oraz wytycznymi dotyczącymi realizacji Projektów dofinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Instytucji Pośredniczącej. Wypłata środków
jest uzależniona od otrzymania ich od Instytucji Pośredniczącej. W przypadku opóźnień
Uczestnik Projektu otrzyma wyrównanie stypendium w następnym miesiącu.
2. Realizator Projektu zobowiązuje się do:
a. wypłacania stypendium motywacyjnego w wysokości 800 PLN brutto przez okres 20
miesięcy (11.2018r. – 06.2020),
b. wypłacania wynagrodzenia (stypendium) za odbywanie obowiązkowych praktyk
zawodowych w wysokości 2500 PLN brutto po zakończonym II roku studiów oraz z
zakończonym III roku studiów,
c. wypłacania stypendium szkoleniowego w wysokości 1000 PLN brutto miesięcznie
wypłacane przez okres 24 miesięcy, pod warunkiem, że absolwent będzie zatrudniony
na pełny etat w podmiocie leczniczym na terenie Polski,

d. podniesienia jakości i dostosowania warunków odbywania obowiązkowych praktyk
zawodowych do wymogów Europejskiej Rady Jakości Praktyk i Staży,
e. zorganizowania wizyt studyjnych w zagranicznych podmiotach leczniczych zgodnie
z Programem,
f. udzielenia absolwentowi wsparcia w znalezieniu zatrudnienia w podmiocie
leczniczych na terenie Polski,
g. prawidłowej realizacji programów szkoleniowych poszczególnych ćwiczeń i kursów,
h. zapewnienia prowadzenia zajęć przez wykwalifikowanych wykładowców,
i. zapewnienia prawidłowej infrastruktury sal.
3. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość przeniesienia zajęć stacjonarnych na inny
termin z przyczyn niezależnych od niego. W takim przypadku Realizator Projektu
poinformuje o terminie szkolenia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Realizator Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji mailowej, telefonicznej lub
ustnej Uczestnikowi Projektu w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości podczas
realizowanego Projektu.
5. Realizator Projektu zastrzega sobie, że w sytuacji gdy Instytucja Pośrednicząca wstrzyma
realizację Projektu, Uczestnikowi Projektu nie będzie przysługiwało prawo do żądania
otrzymania pozostałej części stypendium oraz innych nie otrzymanych jeszcze form
wsparcia
§6. Postanowienia końcowe
1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub
wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmiany wytycznych, warunków
realizacji Projektu lub dokumentów programowych. Zmiany Regulaminu dokonywane będą
przez jego publikację na stronie internetowej Projektu.
2. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa
Uczestników Projektu w Projekcie, Realizator Projektu poinformuje za pośrednictwem poczty
elektronicznej na wskazany przez Uczestnika adres e-mail. Realizator Projektu zamieści
również odpowiednie informacje na stronie internetowej Projektu.
3. Aktualna treść Regulaminu Uczestnictwa dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie
internetowej Projektu.
4. W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Kierownik Projektu,
od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres realizacji
Projektu.
Załączniki:
Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie „Rozwijaj się i pracUJ”
Załącznik nr 2 Oświadczenie Uczestnika Projektu „Rozwijaj się i pracUJ”
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