
 
 

 1 

 

Załącznik nr 1 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

 

w szkoleniach organizowanych w ramach  
projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich 750 pielęgniarek i położnych 
zgodnie z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi kraju” poprzez kształcenie podyplomowe 

organizowane przez Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie - współfinansowane przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

 
1. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie jest organizatorem kursów 
zwanych dalej także szkoleniami w ramach Projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji 
miękkich 750 pielęgniarek i położnych zgodnie z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi kraju” 
poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez Centrum Onkologii, zwany dalej Projektem, który 
realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.05.04.-00-00-0033/15-00 zawartej ze 
Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia a Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. 
Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, zwanym dalej „Beneficjentem”. 
 
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
3. Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2016 do 31.07.2018. 
 
4. Projekt ma charakter ogólnopolski, z czego szkolenia mogą być zorganizowane w następujących 
województwach: mazowieckim, łódzkim, podlaskim, opolskim i podkarpackim. 
 
5. Biuro projektu mieści się w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-
781 Warszawa. 

 
§ 2  

Cele projektu 
 
Głównym celem szkoleń organizowanych w ramach projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych 
oraz podniesienie kompetencji społecznych u co najmniej 85% pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych, 
uczestniczących w kursach pielęgniarstwa onkologicznego, ordynowania leków, wypisywania recept oraz 
badania fizykalnego  

§ 3  
Uczestnicy projektu 

 
1.Uczestnikami Projektu będą pielęgniarki/pielęgniarze i położne/położni, aktywni zawodowo, którzy z własnej 
inicjatywy wyrażą chęć udziału w Projekcie oraz spełnią poniższe kryteria: 
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W przypadku kursu kwalifikacyjnego zgodnie z art.71 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej: 
 

a. posiadają prawo wykonywania zawodu; 
b. posiadają, co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie; 
c. zostały/li dopuszczone/ni do kursu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. 

 
W przypadku kursu specjalistycznego zgodnie z art.72 ust.2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej: 
 

a. posiadają prawo wykonywania zawodu; 
b. zostały/li dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania 

kwalifikacyjnego. 
c. w przypadku kursu Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz.1 i 

cz.2, spełniają dodatkowe wymagania zapisane w programie kursu. 
 
2. Projekt przewiduje, że: 

a. wsparciem zostanie objętych 40% uczestników zatrudnionych/współpracujących z placówką 
świadczącą podstawową opiekę zdrowotną, 

b. 40% uczestników ukończy kurs Ordynowanie leków i wypisywanie recept. 
  

§ 4 
Zakres wsparcia 

 
1. Kształcenie odbywa się w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych, zgodnie z poniższym 
wykazem: 

a. Kursy kwalifikacyjne: 
 

- Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek/pielęgniarzy; miejsce realizacji: woj. mazowieckie 
2 edycje ( 60 osób), woj. łódzkie 1 edycja(30 osób), woj. podkarpackie 1 edycja (30 osób), woj. 
podlaskie 1 edycja (30 osób). woj. opolskie 1 edycja (30 osób). 

 
b. Kursy specjalistyczne: 

 
- Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych cz.1; 
miejsce realizacji woj. mazowieckie 1 edycja (30 osób), woj. łódzkie 1 edycja (30 osób), woj. 
podkarpackie 1 edycja (30 osób), woj. podlaskie 1 edycja (30 osób), woj. opolskie 1 edycja (30 osób). 

 
- Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych cz.2; 
miejsce realizacji woj. mazowieckie 1 edycja (30 osób), woj. łódzkie 1 edycja (30 osób), woj. 
podkarpackie 1 edycja (30 osób), woj. podlaskie 1 edycja (30 osób), woj. opolskie 1 edycja (30 osób). 
 
- Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych; miejsce realizacji woj. 
mazowieckie 2 edycje (60 osób), woj. łódzkie 2 edycje (60 osób), woj. podkarpackie 2 edycje (60 
osób), woj. podlaskie 2 edycje (60 osób), woj. opolskie 2 edycje (60 osób). 

 
- Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla 
pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych; miejsce realizacji woj. mazowieckie 2 edycje ( 60 osób), woj. 
łódzkie 1 edycja (30 osób), woj. podkarpackie 1 edycja (30 osób), woj. podlaskie 1 edycja (30 osób), 
woj. opolskie 1 edycja (30 osób). 
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2. Łącznie w ramach projektu wsparciem objętych zostanie 960 osób. 

 
3. Dopuszcza się możliwość zmiany rodzajów kursów i edycji w województwach ze względu na: 

 
a. brak kandydatów na kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne z wybranego zakresu; 
b. zmiany w umowie o dofinansowanie, 
c. zmiany aktów prawnych dotyczących realizacji przedmiotowego zakresu szkoleń. 

 
4. W ramach projektu uczestnik może wziąć udział tylko w jednym kursie. Wyjątek stanowią kursy 
specjalistyczne Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych cz.1 
i cz. 2. oraz Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych. Zgodnie z art. 15 b 
ustawy z dnia 15.07.2015 o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna mogą ordynować leki 
silnie działające, zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje 
bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywczego  
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiają na nie recepty po uprzednim osobistym badaniu 
fizykalnym pacjenta. Oznacza to, że aby posiadać dodatkowe uprawnienia pielęgniarki/pielęgniarze i 
położne/położni muszą mieć ukończone oba wyżej wymienione kursy. W tym przypadku gdy 
pielęgniarka/pielęgniarz i położna/położny nie mają ukończonego kursu z zakresu wywiadu i badania 
fizykalnego mogą ukończyć w ramach projektu dwa kursy specjalistyczne.: Ordynowanie leków i 
wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz.1 lub cz.2 oraz Wywiad i badanie fizykalne dla 
pielęgniarek i położnych. 

 
§ 5 

Warunki rekrutacji (postępowanie kwalifikacyjne) 
 
1. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans dla kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”, Beneficjent podejmuje w projekcie działania 
mające na celu stosowanie zasad niedyskryminacji i równości szans, w szczególności w zakresie 
kwalifikowania na kursy osób, które są niedoreprezentowane wg płci. 
 
2. Beneficjent będzie ogłaszał nabory na poszczególne kursy organizowane w ramach Projektu na stronie 
internetowej: http://projektyue.coi.pl/kursyuedlapip. W ogłoszeniu Beneficjent wskaże wymagania niezbędne 
do uczestnictwa oraz warunki kwalifikacji. 
 
3. Na kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne zostaną przyjęci kandydaci, którzy spełniają warunki określone w § 
3 ust. 1, niniejszym paragrafie i którzy zmieszczą się w limicie miejsc określonym w § 4 ust. 1. 
 
4. Priorytetowo podczas kwalifikacji traktowane będą osoby współpracujące z placówką świadczącą 
podstawową opiekę zdrowotną. 

 
5. W przypadku gdy liczba chętnych będzie większa niż liczba miejsc określonych w § 4 ust. 1, o przyjęciu na 
kurs decydować będą następujące kryteria według kolejności: 

 
a. zatrudnienie lub świadczenie usług w placówce świadczącej podstawową opiekę zdrowotną; 
b. osoby niedoreprezentowane wg płci; 

http://projektyue.coi.pl/kursyuedlapip
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c. kolejność zgłoszeń; 
d. wynik z egzaminu wstępnego (w przypadku gdy ilość kandydatów, którzy wstępnie 

zakwalifikują się na kurs jest powyżej planowanej). 
 
6. Warunkiem przystąpienia kandydatów do kwalifikacji jest terminowe złożenie wymaganych dokumentów. 

a. Formularz zgłoszeniowy do projektu. 
b. Wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego (jeśli dotyczy). 
c. Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego ( jeśli dotyczy). 
d. Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
e. Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadczeniu usług na rzecz podmiotu leczniczego 

( w tym w POZ - jeżeli dotyczy). 
f. W przypadku kursu kwalifikacyjnego - kserokopia świadectwa pracy*/zaświadczenie 

potwierdzające co najmniej 6 miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza 
(należy złożyć w przypadku, jeżeli z zaświadczenia o zatrudnieniu nie wynika 6 miesięczny 
staż pracy). 

g. Kopia prawa wykonywania zawodu*. 
h. W przypadku rekrutacji na kurs specjalistyczny: 

- Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz.1 - kopia 
dyplomu magistra pielęgniarstwa/położnictwa* lub kopia dyplomu specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa*, 
- Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz.2 – kopia 
dyplomu najmniej licencjata na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo* lub kopia dyplomu 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa*. 

i. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie. 
j. Zaświadczenie o przebytych szczepieniach – WZW B. 
k. Dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie OC/NNW. 
l. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie. 
 

7. Wymienione w ust. 6 dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać na adres Biura Projektu: Centrum 
Onkologii- Instytut ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa  
 
8. Uczestnicy Projektu zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie/kursie drogą 
mailową bądź listownie. 
 
9. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w Projekcie, w przypadku gdy ogólna pula 
osób zgłaszających się do Projektu, które zostały zakwalifikowane przekroczy 30 osób/ edycja/ kurs. W takim 
przypadku zostaną utworzone listy uczestników rezerwowych. 
 
10. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone będzie przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez 
Organizatora zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30. 09. 2016 r. w sprawie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, § 23 ust.1 i 2 oraz § 30.ust.2. 
 
11. Z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej sporządza się protokół. 
 
 
 
 
*-  Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność. Zakwalifikowany Uczestnik może być poproszony o okazanie oryginałów składanych 

wraz z Formularzem zgłoszeniowym dokumentów. 
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§ 6 

Rezygnacja ze szkolenia 
 
1. Realizacja kursu odbywać się będzie na podstawie umowy w przedmiocie realizacji szkolenia zawartej z 
Uczestnikiem kursu przed rozpoczęciem szkolenia. 

 
2. W przypadku rezygnacji z kursu, poniżej 7 dni przed terminem rozpoczęcia oraz niepoinformowaniu o 
zaistniałej sytuacji, Organizator będzie miał prawo żądać zwrotu kosztów szkolenia, na podstawie umowy w 
przedmiocie realizacji szkolenia.  
 

§ 7 
Monitorowanie postępu rzeczowego Projektu 

 
W terminie 4 tygodni od zakończenia organizowanego w ramach Projektu kursu, uczestnik kursu przekaże 
Beneficjentowi informacje, zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego, stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 

§ 8. 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………….2016 r. 
 
2. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego 
zwłaszcza w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz zmian w umowie o 
dofinansowanie Projektu, tj .w umowie POWR.05.04.-00-00-0033/15-00 zawartej ze Skarbem Państwa - 
Ministrem Zdrowia a Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie.  
 
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta w oparciu o wytyczne 
dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr. 1 – Informacje dotyczące Uczestnika kursu po zakończeniu udziału w Projekcie (zgodnie z 
Wytycznymi…….)  


