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Wersja z dn. 24.11.2017 r. 1 

KURSY DLA LEKARZY  Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI HISTOPATOLOGICZNEJ 
 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE  
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa zasady rekrutacji i udziału oraz otrzymania wsparcia w ramach kursów doskonalących z 

zakresu diagnostyki histopatologicznej, realizowanych w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i 
kwalifikacji lekarzy poprzez udział w bezpłatnych, nowoczesnych kursach doskonalących”. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.04.00-00-070/16, zawartej  
z Ministerstwem Zdrowia.  

3. Realizatorem projektu jest Przychodnia Lekarska ORLIK Sp. z o. o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa, 
zwana dalej „REALIZATOREM”. 

4. Okres realizacji projektu to: 01.02.2017 r. do 28.02.2019 r.  
5. Uczestnikami projektu mogą być lekarze z obszaru całego kraju, którzy dobrowolnie, z własnej inicjatywy 

zgłoszą udział w projekcie.  
6. Celem projektu jest rozwój kompetencji i kwalifikacji 280 lekarzy, z których co najmniej 252 podniesie swoje 

kwalifikacje zawodowe  związane z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi kraju. 
 

§ 2 Zakres wsparcia 
1. W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie poprzez udział w nowoczesnych, bezpłatnych kursach 

doskonalących realizowanych w formie e-learningu stanowiącego część 1 szkolenia i warunkująca udział w 
drugiej części szkolenia w formie warsztatowej, stacjonarnej. 

2. Co do zasady lekarz nie może zostać zakwalifikowany do więcej niż sześciu różnych kursów doskonalących.  
3. Kursy w formie warsztatowej, stacjonarnej odbywać się mogą w dni robocze lub w weekendy, w siedzibie 

REALIZATORA lub miejscu wyłonionym w trybie konkurencyjnym. 
4. Czas na zrealizowanie kursu w części e-learningowej wynosi do 2 miesięcy od daty jego uruchomienia, 

jednak uczestnik zobowiązany jest ukończyć szkolenie e-learningowe przed rozpoczęciem udziału w części 
stacjonarnej kursu. 

5. Czas trwania kursów w formie warsztatowej, stacjonarnej to 1 dzień, nie przekraczający 8 godzin 
dydaktycznych zajęć oraz uwzględniający przerwę na bezpłatny obiad i przerwę kawową. 

6. W trakcie kursów stacjonarnych uczestnicy mają zapewniony dostęp do nowoczesnych narzędzi 
szkoleniowych, w tym tabletów, które po zakończeniu zostaną wydane im na własność.  

7. Potwierdzeniem udziału w kursie i jego zaliczeniu jest certyfikat wydawany na wzorze REALIZATORA.  
W przypadku braku pozytywnego wyniku egzaminu końcowego Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o 
ukończeniu kursu. 

8. Uczestnicy kursu, którzy uzyskali jego zaliczenie mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w postaci 
dofinansowania poniesionych kosztów podróży na kurs stacjonarny i noclegu w czasie jego trwania na 
zasadach opisanych w „Regulaminie dofinansowania” dostępnym na stronie www.kursydlalekarzy.edu.pl.  
 
 

§ 3 Uczestnicy projektu 
1. Do udziału w kursach doskonalących w ramach projektu może zostać zakwalifikowany lekarz, który: 
1) posiada aktualne prawo wykonywania zawodu na obszarze Polski;  
2) jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub wykonuje zawód w ramach działalności leczniczej w formie 

praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej czego potwierdzeniem jest 
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przesłanie potwierdzonego przez pracodawcę lub osobiście z pieczątką praktyki lekarskiej „Zaświadczenia 
o zatrudnieniu” na adres REALIZATORA; 

3) przesłał w formie elektronicznej na adres: zgloszenia@kursydlalekarzy.edu.pl „Zgłoszenie uczestnictwa 
w kursach doskonalących z zakresu diagnostyki histopatologicznej”;  

4) przesłał na adres REALIZATORA podpisane dokumenty rejestrujące udział w projekcie, tj., „OŚWIADCZENIE 
UCZESTNIKA PROJEKTU” oraz „Dane uczestnika projektu otrzymującego wsparcie” wraz z 2 egzemplarzami 
podpisanej „Umowy uczestnictwa w projekcie”; 

2. Formalny status Uczestnika nabywa się po złożeniu w formie papierowej wymaganych dokumentów 
wskazanych w ust. 1 i po podpisaniu „Umowy udziału w projekcie”.  
 

 
§ 4 Zasady rekrutacji i kwalifikowania na kursy 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób otwarty i jawny, przy uwzględnieniu zasady równości szans osób 
niepełnosprawnych oraz kobiet i mężczyzn. Równość szans kobiet i mężczyzn oznacza, że ze względu na 
mniejszy udział mężczyzn w grupie zawodowej lekarzy, w przypadku, gdy na kurs zgłosi się więcej chętnych 
niż miejsc szkoleniowych to w pierwszej kolejności kwalifikowani na kursy będą mężczyźni. 

2. Kwalifikacje będą prowadzone w okresie od dnia 25.11.2017 r. do momentu zrekrutowania zaplanowanej 
liczby Uczestników, z uwzględnieniem list rezerwowych. W przypadku wyczerpania liczby wolnych miejsc 
na dany kurs REALIZATOR zamieści informację o zamknięciu naboru na stronie www.kursydlalekarzy.edu.pl. 

3. Wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne są na stronie www.kursydlalekarzy.edu.pl. 
4. Zgłoszenia udziału w projekcie będą przyjmowane poprzez przesłanie w formie elektronicznej formularzy 

zgłoszeniowych na adres: zgłoszenia@kursydlalekarzy.edu.pl lub bezpośrednio w Biurze projektu 
mieszczącym się w Przychodni Lekarskiej ORLIK Sp. z o. o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa lub za 
pośrednictwem poczty przesyłanej na adres Biura.   

5. REALIZATOR w oparciu o złożone dokumenty rejestrujące udział w projekcie: 
1) sprawdza spełnienie wszystkich formalnych kryteriów udziału wymienionych w § 3 ust. 1; 
2) w oparciu o złożone „Zgłoszenie uczestnictwa w kursach z zakresu diagnostyki histopatologicznej”  zwykle 

w terminie do 14 dni przed planowanym uruchomieniem kursu, dokonuje pierwszego etapu kwalifikacji na 
część e-learningową, po zaliczeniu której uczestnik automatycznie kwalifikowany jest do części stacjonarnej 
kursu, która zobowiązany jest zrealizować w wyznaczonym przez REALIZATORA terminie,  termin ten w 
uzasadnionych przypadkach może zostać skrócony; 

3) przesyła informację o zakwalifikowaniu do udziału w kursie e-mailowo na adres e-mailowy uczestnika, ze 
wskazaniem okresu kiedy kurs e-learningowy będzie aktywny oraz na 2 tygodnie przed częścią stacjonarną 
kursu przesyła informację nt godziny rozpoczęcia zajęć oraz dokładnego adresu realizacji kursu; termin ten 
w uzasadnionych przypadkach może zostać skrócony;  

4) z informacją o zakwalifikowaniu do części e-learningowej uczestnik otrzyma login i hasło do zalogowania 
się do kursu zamieszczonego na stronie www.kursydlalekarzy.edu.pl. 

5) sporządza „Listę uczestników kursu” oraz „Rezerwową listę uczestników” w sytuacji, gdy na kurs zgłosi się 
więcej chętnych niż miejsc szkoleniowych; 

6) w przypadku zwolnienia się miejsca na kursie i możliwości dopisania uczestnika z „Listy rezerwowej” 
niezwłocznie informuje uczestników rezerwowych o możliwości wzięcia udziału w kursie – o dopisaniu do 
listy uczestników lekarz otrzymuje zawiadomienie w formie e-mailowej. 
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§ 5 Zasady udziału w kursach projektowych 
1. Uczestnicy kursu zobowiązani są do osobistego udziału w zajęciach, przy czym w części stacjonarnej 

zobowiązani są do potwierdzania podpisem swojej obecności na „Liście uczestników kursu”.  
2. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w grupach 60-osobowych, w dni robocze i/lub weekendy, w trybie 8 

godzin dziennie.  
3. Warunkiem zorganizowania danej edycji kursu jest zebranie grupy szkoleniowej nie mniejszej niż 45 lekarzy.  
4. Uczestnicy kursów nieodpłatnie otrzymają materiały szkoleniowe: 
1) W trakcie wszystkich rodzajów kursów – przy udziale w pierwszym kursie każdy uczestnik otrzymuje tablet, 

który przechodzi na jego własność po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kończącego część stacjonarną 
kursu, w innym przypadku po zakończonym kursie zobowiązany jest go zwrócić w stanie nie pogorszonym, 
wynikającym  z jego prawidłowego użycia. Za zniszczenia odpowiedzialność ponosi użytkownik; 

5. Organizator zapewnia Uczestnikom nieodpłatne wyżywienie podczas kursów stacjonarnych w formie 
obiadów i przerwy kawowej. 

6. Kurs e-learningowy wymaga zaliczenia końcowego warunkującego dopuszczenie uczestnika do części 
stacjonarnej.  

7. Kurs stacjonarny kończy się obowiązkowym egzaminem prowadzonym przez komisję egzaminacyjną. 
8.  Formą sprawdzającą nabytą przez Uczestników wiedzę będzie pisemny egzamin w formie testu 

uzupełnionego elementami praktycznymi, o ile wskazano taką formę w programie danego kursu. 
9. W wyjątkowych przypadkach tj., uzasadnionym pisemnie brakiem możliwości udziału w egzaminie 

końcowym lub gdy uczestnik nie zaliczył egzaminu końcowego - możliwe jest zaliczenie egzaminu 
indywidualnie, po uzgodnieniu z koordynatorem naukowym (merytorycznym).  

10. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest udział we wszystkich zajęciach w danym kursie, 
przewidzianych w programie kształcenia.  

11. Uczestnicy zobowiązani są do udzielania REALIZATOROWI informacji niezbędnych do monitorowania, 
ewaluacji, kontroli oraz sprawozdawczości w trakcie udziału w projekcie.  

12. Uczestnicy zobowiązują się poinformować REALIZATORA w sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na 
udział w projekcie np. zmiany danych osobowych, miejsca lub statusu zatrudnienia, miejsca zamieszkania 
itp.  

 
§ 8 Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w istotnie uzasadnionych przypadkach (muszą wynikać 
z przyczyn natury zdrowotnej, rodzinnej, zawodowej itp. lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być 
znane w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie).  

2. W sytuacji rezygnacji zakwalifikowanej osoby przed rozpoczęciem danego kursu, w jej miejsce kwalifikuje 
się kolejną osobę z listy rezerwowej.  

3. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik kursu zobowiązany jest do 
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie REALIZATORA.  

4. Rezygnacja następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia dostarczonego do Organizatora osobiście 
lub listem poleconym. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji Uczestnik kursu jest zobowiązany do zwrotu 
otrzymanych korzyści majątkowych związanych z projektem.   

 
§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie nieuregulowane kwestie rozstrzygane będą po konsultacji z instytucją nadzorującą realizację 
projektu tj. Departamentem Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 


