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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów” 

Projekt współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) 

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia 

Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych 

 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady realizacji oraz uczestnictwa w projekcie „Doskonalenie 

kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów” współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

1. Projekt realizuje Centrum Edukacyjnym Future z siedzibą w Tarnowskich Górach,  

we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską z siedzibą w Warszawie. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01września 2017 r. do 29 lutego 2020 r.   

3. Obszar realizacji projektu obejmuje cały kraj.  

4. Głównym celem projektu jest podniesienie oraz dostosowanie kwalifikacji 800 osób 

wykonujących czynności zawodowe fizjoterapeuty do zmieniających się warunków 

epidemiologiczno-demograficznych kraju (ze szczególnym uwzględnieniem 
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przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego i chorób 

onkologicznych), poprzez udział w nowoczesnych szkoleniach fizjoterapeutycznych 

obejmujących zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. 

5. Cele szczegółowe projektu:  

a)  Zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie nowoczesnych 

technik fizjoterapii w leczeniu onkologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem 

nowotworów piersi. 

b) Doskonalenie umiejętności zawodowych w dziedzinie rehabilitacji narządu ruchu osób 

starszych oraz psychogeriatrii. 

c) Podniesienie kompetencji w zakresie możliwości usprawnienia psychofizycznego 

pacjentów onkologicznych i geriatrycznych 

d) Zdobycie umiejętności identyfikowania zaburzeń funkcji poznawczych, sfery 

emocjonalnej, a także organizacji działań terapeutyczno – rehabilitacyjnych oraz 

opiekuńczych w porozumieniu z odpowiednimi specjalistami 

e) Znaczące wzmocnienie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez 

podniesienie kwalifikacji i umiejętności praktycznych pracowników publicznego 

systemu ochrony zdrowia niebędących kadrą lekarską, ale wspomagającą – 

fizjoterapeutów, którzy wykonują czynności zawodowe niezwykle istotne z punktu 

widzenia chorób onkologicznych oraz schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego 

u osób starszych. 
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6. Udział w Projekcie jest bezpłatny.  

7. Regulamin Projektu określa w szczególności: zakres wsparcia, procedurę rekrutacji, 

prawa i obowiązki uczestników Projektu, prawa i obowiązki Beneficjenta.  

 

§ 1 

Objaśnienie terminów 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

Realizator Projektu/Beneficjent - Centrum Edukacyjne Future, ul. Sienkiewicza 39,  

                                                         42-600 Tarnowskie Góry. 

Partner Projektu:                           Naczelna Izba Lekarska    ul. Jana III Sobieskiego 110,  

                                                          00-764 Warszawa 

Organizator szkoleń – Realizator Projektu lub Partner Projektu.  

Uczestnik Projektu/Grupa docelowa – Uczestnikami projektu mogą zostać osoby 

wykonujące zawód fizjoterapeuty, zatrudnione w publicznym systemie ochrony zdrowia  

(tj. osób zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną w podmiocie 

leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ), które z własnej inicjatywy zainteresowane są 

podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w obszarach poza obowiązkowymi szkoleniami  

i kursami przewidzianymi prawem krajowym 

Projekt - Projekt nr POWR.05.04.00--099/16 pod nazwą „Doskonalenie kwalifikacji 

zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów realizowany w ramach Programu 
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Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Biuro Projektu – biuro projektu zlokalizowane jest w: 

➢ Centrum Edukacyjnym FUTURE, ul. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry, 

tel.32 285 63 68, 607 337 539, e-mail: fizjoterapeuci@future.edu.pl, 

www.future.edu.pl   

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 18:00 

➢ Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, tel. 22 559-13-00, 

558-80-47, fax 22 559-13-13, e-mail: fizjoterapeuci@hipokrates.org , www.nil.org.pl  

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia, Departament Oceny Inwestycji   

 

§ 2 

Zakres udzielanego wsparcia  

Wsparcie oferowane w ramach projektu realizowane jest w formie szkoleń – 2 modułów 

szkoleniowych wyszczególnionych poniżej:  

 

1. Fizjoterapia po mastektomii. Psychoonkologia  

(6 dni szkoleniowych*6h dla każdej z 20 grup ) 

 

2. Innowacyjne techniki fizjoterapeutyczne w geriatrii. Psychogeriatria  
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(6 dni szkoleniowych*6h dla każdej z 20 grup ) 

§ 3 

Warunki udziału w Projekcie 

1. Projekt adresowany jest do osób/pracowników wykonujących zawód fizjoterapeuty, 

zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia (tj. osób zatrudnionych na 

umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną w podmiocie leczniczym posiadającym 

kontrakt z OW NFZ), które z własnej inicjatywy zainteresowane są podnoszeniem 

kwalifikacji zawodowych w obszarach poza obowiązkowymi szkoleniami i kursami 

przewidzianymi prawem krajowym. 

2. Kryteria naboru na szkolenia (obligatoryjne do spełnienia): 

a) Kandydat wykonuje czynności zawodowe fizjoterapeuty; 

b) Kandydat jest zatrudniony w publicznym systemie opieki zdrowotnej,  

tj. posiada umowę o pracę/ umowę cywilno-prawną z podmiotem leczniczym  

posiadającym kontrakt z OW NFZ. 

3. Uczestnikami projektów nie są podmioty lecznicze jako uczestnicy instytucjonalni.  

4. Uczestnik może skorzystać wyłącznie z jednego z dwóch oferowanych modułów 

szkoleniowych (niezależnie od tego który podmiot jest bezpośrednim Organizatorem 

szkolenia).  

5. Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) będą mogli 

stanowić nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia w ramach projektu.  
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6. Pracodawca Uczestnika Projektu musi być niezależny od Beneficjenta (tzn. nie mogą 

zachodzić zależności prawne i kapitałowe).  

 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutację uczestników do projektu przeprowadza Beneficjent wspólnie z Partnerem. 

2. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w okresie realizacji całego projektu, do 

czasu zrekrutowania wszystkich uczestników.  

3. Informacja o planowanym zakończeniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronach 

internetowych Projektu oraz Realizatora szkoleń.  

4. Do każdej edycji szkolenia organizowanego w ramach Projektu prowadzona będzie 

osobna rekrutacja.  

5. W przypadku zgłoszenia się na szkolenie w danym terminie większej liczby chętnych 

niż liczba dostępnych miejsc szkoleniowych, przy kwalifikacji uwzględnia się 

kolejność zgłoszeń.  

6. Uczestnik, który nie został zakwalifikowany na szkolenie z powodu braku miejsc 

szkoleniowych, zostanie wpisany na listę rezerwową on-line. Gdy zwolni się miejsce 

szkoleniowe, Uczestnik zostanie o tym poinformowany na podany przez siebie adres 

e-mail. Wówczas zobowiązany jest najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem 
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kursu do potwierdzenia swojej obecności. W takiej sytuacji dokumenty rekrutacyjne 

Uczestnik dostarcza w dniu rozpoczęcia szkolenia.  

7. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowane 

elektronicznie na adres e-mail, ponadto informacja o zakwalifikowaniu na kurs będzie 

dostępna on-line na stronie internetowej www.szkolenia.hipokrates.org   

8. 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”, Centrum Edukacyjne FUTURE wraz  

z Partnerem podejmuje w Projekcie działania mające na celu stosowanie zasad 

niedyskryminacji i równości szans, w szczególności w zakresie kwalifikowania na 

szkolenia osób, które w danej dziedzinie medycyny są niedoreprezentowane według 

płci.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu dostępnych miejsc na dane 

szkolenie w trakcie trwania zgłoszeń, z uzasadnionych powodów. 

 

§ 5 

Dokumenty rekrutacyjne 

1. Warunkiem udziału w kursach realizowanych w ramach projektu jest rejestracja 

uczestnika poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 
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www.szkolenia.hipokrates.org stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu oraz wypełnienie i złożenie u Organizatora szkolenia (tj. w Centrum 

Edukacyjnym FUTURE lub w Naczelnej Izbie Lekarskiej) oryginałów kompletnie 

wypełnionych i podpisanych własnoręcznie przez Uczestnika dokumentów:  

a. „Deklaracja uczestnictwa w projekcie” (Załącznik nr 2),  

b. „Oświadczenie Uczestnika Projektu - Zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych” (Załącznik nr 3),  

c. „Dane uczestnika projektu, którzy otrzymują wsparcie, wykorzystywane 

wyłącznie do celów sprawozdawczości z realizacji projektu” (Załącznik nr 4),  

d. Zaświadczenie o zatrudnieniu (można skorzystać z Załącznika nr 9).  

2. Dokumenty są do pobrania przez Uczestnika projektu na stronie internetowej 

www.szkolenia.hipokrates.org  w zakładce „Dokumenty” po dokonaniu rejestracji.  

3. Beneficjent ma prawo wymagać od Uczestnika projektu dodatkowych dokumentów 

niewymienionych w niniejszym paragrafie, jeśli jest to niezbędne do weryfikacji 

spełnienia warunków udziału w projekcie i oceny kwalifikowalności wydatków 

poniesionych na przeszkolenie uczestnika.  

4. Zgłoszeń będzie można dokonać także korespondencyjnie przesyłając formularz 

zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu (w zależności od tego jaki 

podmiot prowadzi nabór na dane szkolenie).  
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5. Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres: 

organizatora danego szkolenia:  

Biuro Projektu: Centrum Edukacyjne Future, ul. Henryka Sienkiewicza 39,  

42-600 Tarnowskie Góry,  

lub 

Biuro Projektu: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, 

z dopiskiem „Dokumenty zgłoszeniowe Fizjoterapeuci” najpóźniej w ciągu 7 dni 

przed rozpoczęciem szkolenia. 

6. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się złożenie dokumentów w krótszym 

terminie, w uzgodnieniu z pracownikami Biura Projektu. 

7. Lista uczestników kursu ustalana jest przez Organizatora szkoleń spośród 

otrzymanych na dany termin zgłoszeń, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania 

liczby miejsc na dane szkolenie.  

8. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie któregoś z wstępnie 

zakwalifikowanych uczestników na jego miejsce zostaje zaproszona pierwsza osoba  

z listy rezerwowej.  

 

§ 6 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. W ramach projektu Uczestnik ma prawo do:  

mailto:fizjoterapeuci@future.edu.pl
http://www.future.edu.pl/
mailto:fizjoterapeuci@hipokrates.org
http://www.nil.org.pl/


 

Projekt „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów” realizowany  w ramach                                

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Strona 10 z 15 
BIURO PROJEKTU: 

Centrum Edukacyjne FUTURE ul. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry, 
tel.: / fax (32) 285 63 68 , 44, e-mail: fizjoterapeuci@future.edu.pl, www.future.edu.pl 

Naczelna Izba Lekarska ul Jana Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa,  
tel. (22) 559-13-00, fax. (22) 559-13-13, e-mail. fizjoterapeuci@hipokrates.org, www.nil.org.pl  

 

1) nieodpłatnego udziału w jednym wybranym przez siebie szkoleniu,  

2) nieodpłatnych posiłków w każdym dniu szkolenia,  

3) nieodpłatnych noclegów w pokojach dwuosobowych (w uzasadnionych 

przypadkach istnieje możliwość noclegu w pokoju jednoosobowym) w trakcie 

trwania szkolenia, jeżeli miejsce jego zamieszkania jest inne niż miejsce szkolenia. 

Zakwaterowanie przysługuje, o ile wsparcie dla tej samej grupy osób trwa 

minimum dwa dni. W przypadku wsparcia trwającego nie dłużej niż jeden dzień 

wydatek jest kwalifikowalny w sytuacji, gdy miejsce prowadzenia szkolenia jest 

oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej  

o więcej niż 50 km (drogą publiczną, nie w linii prostej), a jednocześnie wsparcie 

zaczyna się przed godziną 9.00 lub kończy się po godzinie 17.00, chyba że nie ma 

dostępnego dojazdu publicznymi środkami transportu.  

4) nieodpłatnych materiałów dydaktycznych przekazywanych w formie 

elektronicznej lub w formie papierowej;  

5) otrzymania certyfikatu poświadczającego ukończenie szkolenia, wystawionego 

przez CE FUTURE lub Naczelną Izbę Lekarską (w zależności od tego, który 

podmiot jest organizatorem danego szkolenia);   

6) refundację kosztów dojazdu – informację stanowi załącznik nr 6 Regulaminu.  
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2. Wykonawcami szkoleń realizowanych w Projekcie są Centrum Edukacyjne Future - 

Lider (dalej CE FUTURE) i Partner Projektu Naczelna Izba Lekarska (dalej NIL) 

- oraz podmioty przez nich zatrudnione.  

3. Osoba zakwalifikowana na szkolenie zobowiązana jest do potwierdzenia swojego 

udziału w terminie wskazanym w zawiadomieniu o zakwalifikowaniu na szkolenie, na 

wskazany adres e-mail.  

4. Osoba zakwalifikowana na szkolenie zobowiązana jest do zgłoszenia się we 

wskazanym dniu i miejscu szkolenia, zgodnie z informacją podaną w zawiadomieniu 

o zakwalifikowaniu przesłaną do Uczestnika.  

5. Brak potwierdzenia udziału w kursie przez Uczestnika skutkować może skreśleniem  

z listy uczestników danego szkolenia.  

6. W przypadku braku możliwości udziału w szkoleniu, zakwalifikowana osoba jest 

zobowiązana do:  

1) niezwłocznego poinformowania Organizatora szkolenia o tym fakcie  

e-mailowo na adres: 

- fizjoterapeuci@future.edu.pl (w przypadku gdy organizatorem jest Future), 

- fizjoterapeuci@hipokrates.org (w przypadku gdy organizatorem jest NIL). 

2) jeżeli do rozpoczęcia kursu pozostało mniej niż 14 dni, dodatkowo wymagane jest 

pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności w formie zwolnienia lekarskiego, 
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zaświadczenia od pracodawcy itp. lub w formie oświadczenia sporządzonego wg 

wzoru, który stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.  

7. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji ze szkolenia, na 7 dni przed terminem 

rozpoczęcia oraz niepoinformowaniu o tym fakcie Organizatora, Uczestnik może 

zostać obciążony przez Organizatora obowiązkiem zwrotu kosztów szkolenia 

określonych w załączniku nr 1.  

8. W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na nocleg przez Uczestnika Projektu  

i nieuzasadnionej rezygnacji z noclegu przez Uczestnika Projektu, na 3 dni przed 

terminem rozpoczęcia szkolenia oraz niepoinformowaniu o tym fakcie Organizatora, 

Uczestnik Projektu może zostać obciążony przez Organizatora obowiązkiem zwrotu 

kosztów za rezerwację noclegu.  

9. Zwrot kosztów (kara umowna) wyliczany jest indywidualnie i jest sumą: całkowitego 

kosztu uczestnictwa w danym szkoleniu, w którym uczestnik projektu zgłosił chęć 

uczestnictwa .  

10. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  

a) osobistego udziału w szkoleniu;  

b) aktywnego udziału we wszystkich zajęciach obejmujących szkolenie; 

c) potwierdzania swoim podpisem uczestnictwa w szkoleniu na liście obecności każdego 

dnia szkolenia, korzystania z noclegu oraz potwierdzania dostępności materiałów 

dydaktycznych i cateringu; 
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d) wypełnienia anonimowej ankiety oceny szkolenia przekazanej przez Organizatora 

kursu; 

e) walidacji zdobytej wiedzy/umiejętności przed i po szkoleniu; W przypadku złożenia 

przez Uczestnika nieprawdziwego oświadczenia, w którymkolwiek z dokumentów, 

które skutkować będzie uznaniem wydatków poniesionych na szkolenie tego 

Uczestnika jako niekwalifikowanych Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia 

uczestnika z listy uczestników projektu.  

 

§ 7 

Organizacja szkoleń 

1. Szkolenia odbędą się poza miejscem pracy uczestników projektu, w czasie ich 

wolnym od pracy, w ośrodkach na terenie Polski.  

2. Szkolenie zakończy się egzaminem końcowym (test wiedzy jednokrotnego wyboru) 

sprawdzającym zdobytą wiedzę uczestników projektu i na tej podstawie wydaniem 

certyfikatu.  

3. Szkolenia prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów dysponujących 

wiedzą nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną.  

4. Szczegółowe informacje o terminach i miejscach szkoleń dostępne są na stronie 

internetowej Projektu oraz zostaną przekazane uczestnikom telefonicznie bądź za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  
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§ 8 

Zmiana terminu szkolenia 

1. Organizator szkolenia może odwołać szkolenie w każdym czasie, gdy jest to 

uzasadnione brakiem wystarczającej liczby Uczestników szkolenia lub trudnościami 

organizacyjnymi.  

2. Organizator szkolenia zobowiązany jest powiadomić Uczestników szkolenia  

w przypadku zmiany terminu lub miejsca zajęć nie później niż 7 dni przed 

planowanym rozpoczęciem.  

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym 

Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian poinformuje o tym na stronie 

Projektu.  

2. Uczestnik kursu ma prawo zgłaszania do Organizatora szkolenia wszelkich uwag 

związanych z realizacją kursów w formie e-mailowej na adres: 

- fizjoterapeuci@future.edu.pl (gdy organizatorem jest CE FUTURE), 

- fizjoterapeuci@hipokrates.org (gdy organizatorem jest NIL).  
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3. W przypadku dokonania zmiany treści niniejszego Regulaminu bądź wprowadzenia 

dodatkowych postanowień Organizator Szkolenia zamieści na stronie internetowej 

Projektu stosowną informację.  

4. Regulamin może ulec zmianie w szczególności w przypadku zmian wprowadzonych 

do wniosku o dofinansowanie projektu, zmiany przepisów prawa, warunków umowy  

o dofinansowanie projektu lub w przypadku konieczności zapewnienia spełnienia 

założeń i celu Projektu.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje CE 

FUTURE wraz z Partnerem Projektu, w konsultacji z Instytucją Pośredniczącą, 

sprawującą kontrolę nad realizacją Projektu, tj. z Departamentem Oceny Inwestycji  

w Ministerstwie Zdrowia.  

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.  

7. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Projektu od momentu jego wejścia  

w życie.  
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