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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
„Medyk – pilotażowy program praktyk w hospicjum dla nauczycieli 

przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół 
o profilu medycznym” 

 

§ 1. Definicje 

Kandydat/ka osoba, która zgłosiła się do udziału w projekcie poprzez 

złożenie wypełnionego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego. 

Uczestnik/uczestniczka osoba, która została zakwalifikowana do projektu, i która 

złożyła komplet wymaganych dokumentów. 

Biuro projektu Biuro projektu mieści się w Pucku przy ul. Przebendowskiego 

12 

Organizator organizatorem jest ZS im. Macieja Płażyńskiego sp. z o.o. 

w Pucku, ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, 80-126 Gdańsk ul. Piekarnicza 

10, pod numerem 0000375255, NIP 587-168-93-32, REGON 

221092650, wysokość kapitału 10.000 złotych w partnerstwie 

z Puckim Hospicjum pw. Św. Ojca Pio Stowarzyszenie 

z siedzibą w Pucku, ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12, 84-100 

Puck, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk 

– Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, 80-126 Gdańsk ul. Piekarnicza 10, pod 

numerem 0000231110, NIP 587-158-86-71, REGON 

220031645. 

Program Praktyk modelowy program praktyk – dokument opracowany 

i sporządzony przez grupę powołanych w tym celu ekspertów. 
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§ 2. Informacje ogólne 

1. Projekt pn. „Medyk – pilotażowy program praktyk w hospicjum dla nauczycieli przedmiotów 
zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół o profilu medycznym”, zwany 
dalej „Projektem”, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(Działanie 3.4. „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”) 
i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

2. Projekt jest realizowany przez ZS  im. Macieja Płażyńskiego sp. z o.o. w partnerstwie  
z Puckim Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, zwanych dalej łącznie Organizatorem. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2011 r. do 31.08.2014 r. 

4. Projekt obejmie wsparciem 260 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach o profilu medycznym z terenu całej 
Polski. 

§ 3. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (zwany dalej Regulaminem) określa zasady 
przyjmowania zgłoszeń, procedury kwalifikowania kandydatów do udziału w projekcie, 
warunki organizacji praktyk oraz ich ukończenia i otrzymania zaświadczenia, procedury 
postępowania w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w trakcie trwania praktyki oraz 
prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora. 

2. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są 
uregulowane niniejszym Regulaminem, należy do Koordynatora projektu. 

§ 4. Uczestnicy/uczestniczki projektu 

1. W projekcie mogą wziąć udział osoby zatrudnione w szkołach ponadgimnazjalnych 
i policealnych o profilu medycznym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-
prawnej (niezależnie od wymiaru czasu pracy), będące nauczycielami przedmiotów 
zawodowych lub instruktorami praktycznej nauki zawodu. 

2. W projekcie przewiduje się udział 182 kobiet i 78 mężczyzn. 

§ 5. Zgłoszenia i kwalifikacja 

1. Zgłoszenia do projektu dokonuje kandydat/ka poprzez wypełnienie i dostarczenie 
podpisanego formularza zgłoszeniowego do Biura projektu. Wstępne zgłoszenie może być 
przesłane pocztą elektroniczną (na adres: medyk@szkolypuck.pl) lub faxem (na nr 58 736 
43 10), jednak ostateczne zgłoszenie musi być dokonane poprzez dostarczenie oryginału 
formularza zgłoszeniowego do Biura projektu. 

2. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej projektu: 
www.medyk.szkolypuck.pl  lub w Biurze projektu. 

http://www.medyk.szkolypuck.pl/
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3. Po wstępnym zakwalifikowaniu do projektu na podstawie informacji zawartych 
w formularzu zgłoszeniowym kandydat/ka jest zobowiązany/a dostarczyć podpisany 
Regulamin oraz następujące dokumenty, stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu: 

1) Deklarację uczestnictwa w projekcie, 

2) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

3) Zaświadczenie o zatrudnieniu. 

4. Rekrutacja będzie trwała w cyklach dwumiesięcznych: XI-XII.2011 r., III-IV.2012 r., VIII-
IX.2012 r., I-II.2013 r., VII-VIII.2013 r., I-II.2014 r. W przypadku wolnych miejsc 
rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym. 

5. Rekrutacja i kwalifikacja zostaną przeprowadzone zgodnie z polityką równych szans oraz 
wskaźnikami ilościowymi, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie projektu 
i opisane w §4 pkt. 8 niniejszego Regulaminu. Ponadto, zgodnie z wnioskiem 
o dofinansowanie projektu pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które co 
najmniej od trzech lat nie pracują w zawodzie, którego nauczają. 

6. Podjęcie przez Organizatora wstępnej decyzji o kwalifikacji Kandydata/ki do projektu 
następuje nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem praktyk. Jeśli Kandydat/ka zgłosił 
się później niż 30 dni przed rozpoczęciem praktyk na istniejące jeszcze wolne miejsce, 
wówczas wstępna decyzja zostanie podjęta nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od 
daty wpłynięcia prawidłowego zgłoszenia. 

7. Organizator po stwierdzeniu braku uchybień i zgodność zgłoszenia z kryteriami 
uczestnictwa zakwalifikowuje Kandydata/kę i wysyła jemu/jej na podany w formularzu 
zgłoszeniowym adres e-mail komplet dokumentów do podpisu. Dokumenty należy 
dostarczyć do Biura projektu najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem praktyk. 

8. Składane dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

9. Wszelkie reklamacje lub skargi, dotyczące rekrutacji powinny być składane w formie 
pisemnej. 

10. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od dnia ich 
doręczenia. 

11. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający zostanie powiadomiony e-mailem. 

12. W przypadku braku wolnych miejsc osoby, które nie zakwalifikowały się do udziału 
w projekcie zostaną wpisane na listę rezerwową. 

§ 6. Obowiązki stron 

1.  Organizator zapewnia: 

 przeprowadzenie bezpłatnych praktyk, 

 miejsca, w których odbędą się praktyki (Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio, Hospicjum 
im. św. Wawrzyńca w Gdyni, 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Helu) 
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 zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyk i z 
powrotem do wysokości orientacyjnej ceny biletów PKP w klasie 2 na danej trasie. 

 zakwaterowanie, 

 wyżywienie, 

 opiekę merytoryczną w trakcie trwania praktyk, 

 imienne zaświadczenie o ukończeniu praktyk, 

 imienne ubezpieczenie. 

2. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do: 

 dostarczenia do Biura projektu kompletu dokumentów, wymaganych niniejszym 
regulaminem, 

 uczestnictwa w bezpłatnych praktykach, 

 punktualnego stawiennictwa na dyżurach, 

 sumiennego wykonywania zadań przewidzianych w programie praktyk. 

 przestrzegania przepisów BHP oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących 
w Hospicjum, 

 wypełnienia testów, ankiet i udzielania informacji w jaki sposób praktyki przyczyniły się 
do podniesienia umiejętności i kwalifikacji uczestników. 

3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem 
praktyk. 

4. W przypadku naruszenia przez Uczestnika/Uczestniczkę zobowiązań, wynikających 
z niniejszego Regulaminu, skutkującego brakiem możliwości uznania przez instytucję 
pośredniczącą kosztów za kwalifikowane, Uczestnik/Uczestniczka zapłaci karę umowną 
w kwocie 5560,84 zł. 

5. Uczestnik/Uczestniczka, w okresie realizacji projektu, zobowiązuje się do niezwłocznego 
pisemnego informowania Organizatora o zmianie danych zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym. 

§ 7. Warunki przeprowadzania praktyk 

1. Bezpłatne praktyki trwają 14 dni, w trakcie których odbywa się 10 ośmiogodzinnych, w tym 
3 nocne. 

2. Na każdym dyżurze obecnych jest trzech/trzy Uczestników/Uczestniczki. 

3. W zależności od dostępności miejsc praktyki będą odbywały się w Puckim Hospicjum pw. 
Św. Ojca Pio w Pucku przy ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12, Hospicjum im. św. Wawrzyńca 
w Gdyni przy ul. Dickmana 6, bądź w 115 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ przy 
ul. Bocznej 10  w Helu.  
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4. O miejscu odbywania praktyk Uczestnik/Uczestniczka będzie poinformowany/a po podjęciu 
przez Organizatora decyzji o kwalifikacji Kandydata/ki do projektu. 

5. Opiekun Praktyk będzie sprawował opiekę i nadzór nad każdym Uczestnikiem/Uczestniczką. 

6. Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany/a do punktualnego przybycia na dyżur. 

7. Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany/a do osobistego uczestnictwa w praktykach 
potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności, sporządzonej na każdy 
dyżur. 

8. Uczestnik wyraża zgodę na odbycie 3 dyżurów w godzinach nocnych. 

9. Uczestnictwo w całych praktykach jest warunkiem otrzymania imiennego zaświadczenia. 

10. Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany/a do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej na 
zakończenie praktyk. 

11. Niewypełnienie obowiązków zawartych w Regulaminie powoduje skreślenie z listy 
uczestników projektu. 

§ 8. Zmiana terminów praktyk 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany terminu praktyk nie później niż na 3 dni przed 
dniem ich rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia poważnych problemów natury 
organizacyjnej i/lub technicznej. 

2. Informacja o zmianie terminu praktyk wymaga formy pisemnej lub elektronicznej. 
3. Organizator zaproponuje nowy termin, w którym mogłyby się odbyć praktyki. 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Interpretacja postanowień Regulaminu przysługuje Organizatorowi. Interpretacja ta nie 
może być sprzeczna z zasadami realizacji projektu. 

2. Organizator może dokonać zmian w Regulaminie w każdym czasie, zapowiadając 
wprowadzenie tych zmian z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej projektu. 

 

 

 

 

 

  

 

………………………………………………..     ………………………………. 
Data, imię i nazwisko oraz podpis        Data, podpis Organizatora 

Uczestnika/Uczestniczki Projektu      


