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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie „DIAGNOZA: 

zwiększamy dawkę kwalifikacji” nr umowy RPWM.02.03.02-28-0064/17. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

3. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Erudycja”,  

z siedzibą w Olsztynie przy ul. Metalowej 4, tel. 89 543 15 35, e-mail: erudycja@tlen.pl 

4. Czas trwania projektu: 1 lutego 2018 r. – 31 maja 2020 r. 

 

II. SŁOWNIK POJĘĆ 

1. Projekt – Projekt pt. „DIAGNOZA: zwiększamy dawkę kwalifikacji!” 

2. RPO WiM – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 

5. Beneficjent – Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Erudycja”, z siedzibą  

w Olsztynie przy ul. Metalowej 4, tel. 89 543 15 35, e-mail: erudycja@tlen.pl. 

6. Biuro Projektu – Biuro Stowarzyszenia Edukacyjno-Oświatowego „Erudycja”, ul. 

Metalowa 4, 10-603 Olsztyn. 

3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu – pielęgniarka/pielęgniarz/położna/położny, która/y  

z własnej inicjatywy chce podnieść kompetencje i umiejętności zawodowe poprzez 

uczestnictwo w Projekcie oraz zamieszkuje/pracuje na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

4. Program kształcenia – program kursu specjalistycznego/kursu kwalifikacyjnego lub 

specjalizacji zatwierdzony przez Ministra Zdrowia i dostępny na stronie Centrum 

Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych www.ckppip.edu.pl. 

5. SMK – System Monitorowania Kształcenia dostępny pod adresem:  

https://smk.ezdrowie.gov.pl/  

6. Kurs – kurs kwalifikacyjny lub kurs specjalistyczny 

7. Specjalizacja – szkolenie specjalizacyjne 

8. Godzina dydaktyczna – godzina zajęć dydaktycznych trwająca 45 minut. 
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III. INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych z branży ochrony zdrowia 

zgodnie z potrzebami rynku pracy przez 120 osób dorosłych (117 kobiet i 3 mężczyzn)  

z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w okresie 01.02.2018-31.05.2020. 

2. W ramach projektu odbędą się następujące formy kształcenia podyplomowego dla 

pielęgniarek i położnych: 

 

L.p. Rodzaj kształcenia Nazwa kształcenia Liczba 

edycji 

Liczba 

uczestników/ 

1 edycję 

Terminy realizacji  

1. Specjalizacja 

Pielęgniarstwo anestezjologiczne 

i intensywnej opieki dla 

pielęgniarek  

1 20 03.2018-10.2019 

2. Specjalizacja 
Pielęgniarstwo neonatologiczne 

dla pielęgniarek i położnych 
1 20 03.2019-10.2019 

3. Kurs kwalifikacyjny 

Pielęgniarstwo anestezjologiczne 

i intensywnej opieki w 

położnictwie i ginekologii dla 

położnych 

1 20  

4. 
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne dla 

pielęgniarek 
1 20 12.04.2019-26.09.2019 

5. 
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo opieki 

długoterminowej dla 
pielęgniarek 

1 20 15.11.2019-15.04.2020 

6. Kurs specjalistyczny 

Wykonanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego  

u dorosłych dla pielęgniarek  

i położnych 

2 25 

I edycja: 

05.2018-07.2018 

II edycja: 

04.10.2019-19.12.2019 

7. Kurs specjalistyczny 

Resuscytacja krążeniowo-

oddechowa dla pielęgniarek  

i położnych 

2 25 

I edycja: 

09.2018-11.2018 

II edycja: 

06.09.2019-27.11.2019 

8. Kurs specjalistyczny 
Wywiad i badanie fizykalne dla 

pielęgniarek i położnych 
2 25 

I edycja: 

22.02.2019-17.05.2019 

II edycja: 

02.2020-05.2020 

9. 
Kurs specjalistyczny 

Leczenie ran dla pielęgniarek 1 20 15.03.2019-13.06.2019 

10. 
Kurs specjalistyczny Terapia bólu przewlekłego u 

dorosłych dla pielęgniarek 
1 20 10.05.2019-11.07-2019 

11. 
Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla 

pielęgniarek  
1 20 11.10.2019-18.12.2019 
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3. Każda z poszczególnych form kształcenia składa się z bloku zajęć teoretycznych oraz 

praktycznych, w wymiarze godzin zgodnym z programami kształcenia odpowiednimi dla 

każdego z kursów/specjalizacji.  

4. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w trybie mieszanym (w weekendy oraz dni 

robocze), natomiast zajęcia stażowe realizowane będą w dni robocze (od poniedziałku 

do piątku). 

5. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w siedzibie Beneficjenta, natomiast zajęcia 

stażowe realizowane będą w placówkach spełniających wymogi zawarte   

w  obowiązujących programach specjalizacji/ kursów. 

6. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans. W projekcie mogą wziąć 

udział osoby bez względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności oraz miejsce 

zamieszkania – wieś lub miasto.  

 

IV. GRUPA DOCELOWA 

1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba powyżej 18 roku życia który/a: 

1) Z własnej inicjatywy chce podnieść kompetencje i umiejętności zawodowe. 

2) Zamieszkuje lub pracuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

3) Nie prowadzi działalności gospodarczej. 

4) We wskazanym czasie złożył/a komplet dokumentów rekrutacyjnych.  

5) Został/a zakwalifikowany/a do wzięcia udziału w Projekcie. 

 

V. ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU 

1. Rekrutacja i kwalifikacja uczestników kształcenia będzie prowadzona zgodnie z ustawą   

z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039  

z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r.  

w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 197, poz. 

1923).  

2. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w sposób bezstronny zgodnie  

z jednakowymi warunkami dla wszystkich ubiegających się o udział w Projekcie osób,  

z zachowaniem równych szans dla kobiet i mężczyzn, równego dostępu dla osób 

niepełnosprawnych i osób z terenów wiejskich. 
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3. Udział w Projekcie mogą wziąć osoby spełniające łącznie poniżej opisane kryteria: 

1) Kryteria formalne: 

a) Spełnienie kryteriów grupy docelowej określonych w Rozdziale IV, ust. 1, pkt. 

1 – 3 weryfikowanych na podstawie oświadczeń zawartych w formularzu 

rekrutacyjnym, 

b) Złożenie w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełnionych dokumentów  

rekrutacyjnych zawierających dane niezbędne do udziału w Projekcie 

2) Kryteria szczegółowe dla osób zainteresowanych udziałem w specjalizacjach: 

a) Zgłoszenie chęci udziału w specjalizacji za pośrednictwem platformy SMK, 

b) Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub 

położnej/położnego, 

c) co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza lub 

położnej/położnego, zdobyty w ciągu ostatnich 5 lat (weryfikowany na 

podstawie załączonego do zgłoszenia zaświadczenia od pracodawcy), 

d) Zakwalifikowanie do udziału w specjalizacji po przeprowadzeniu 

postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK. 

3) Kryteria szczegółowe dla osób zainteresowanych udziałem w kursie 

kwalifikacyjnym: 

a) Zgłoszenie chęci udziału w kursie za pośrednictwem platformy SMK, 

e) Posiadanie prawa wykonywania zawodu położnej/położnego, 

b) co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie położnej/położnego 

(weryfikowany na podstawie załączonego do zgłoszenia zaświadczenia od 

pracodawcy), 

c) Zakwalifikowanie do udziału w kursie po przeprowadzeniu postępowania 

kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK. 

4) Kryteria szczegółowe dla osób zainteresowanych udziałem w kursach 

specjalistycznych: 

a) Zgłoszenie chęci udziału w kursie za pośrednictwem platformy SMK, 

f) Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub 

położnej/położnego, 
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b) Zakwalifikowanie do udziału w kursie po przeprowadzeniu postępowania  

kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK. 

4. Osoba przystępująca do projektu ma obowiązek  złożenia kompletu dokumentów w 

wersji papierowej: 

a) Formularz rekrutacyjny, 

b) Kopię prawa wykonywania zawodu, 

c) Zaświadczenie o stażu pracy (dotyczy kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji) 

5. Ponadto osoba przystępująca do projektu  ma obowiązek złożenia wniosku na daną 

formę kształcenia w formie elektronicznej poprzez system SMK. 

6. Formularz rekrutacyjny zostanie zamieszczony na stronie internetowej Beneficjenta 

www.stowarzyszenie-erudycja.pl w formie załącznika z możliwością pobrania i 

wydruku. Będzie dostępny również w siedzibie Beneficjenta. 

7.  Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć do siedziby Beneficjenta  

w nieprzekraczalnych terminach podanych w tabeli poniżej: 

L.p. Rodzaj kształcenia Nazwa kształcenia Edycja Terminy rekrutacji 

1. Specjalizacja 

Pielęgniarstwo anestezjologiczne 

i intensywnej opieki dla 

pielęgniarek  

1 01.02.2018 - 01.03.2018 

2. Specjalizacja 
Pielęgniarstwo neonatologiczne 

dla pielęgniarek i położnych 
1 01.02.2018 – 06.03.2018 

3. Kurs kwalifikacyjny 

Pielęgniarstwo anestezjologiczne 

i intensywnej opieki w 

położnictwie i ginekologii dla 

położnych 

1 01.03.2018 - 11.09.2018 

4. Kurs kwalifikacyjny 
Pielęgniarstwo rodzinne dla 
pielęgniarek 

1 14.01.2019- 31.03.2019 

5. Kurs kwalifikacyjny 
Pielęgniarstwo opieki 
długoterminowej dla 
pielęgniarek 

1 14.01.2019 - 15.10.2019 

6. Kurs specjalistyczny 

Wykonanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego  

u dorosłych dla pielęgniarek  

i położnych 

1 
01.02.2018 - 17.04.2018 

 

7. Kurs specjalistyczny 

Resuscytacja krążeniowo-

oddechowa dla pielęgniarek  

i położnych 

1 
01.07.2018 - 10.08.2018 

 

8. Kurs specjalistyczny 
Wywiad i badanie fizykalne dla 

pielęgniarek i położnych 
1 

01.12.2018 - 15.01.2019 

 

9. Kurs specjalistyczny 

Wykonanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego  

u dorosłych dla pielęgniarek  

2 14.01.2019 - 31.08.2019 

http://www.stowarzyszenie-erudycja.pl/
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i położnych 

10. Kurs specjalistyczny 

Resuscytacja krążeniowo-

oddechowa dla pielęgniarek  

i położnych 

2 14.01.2019 – 10.08.2019 

11. Kurs specjalistyczny 
Wywiad i badanie fizykalne dla 

pielęgniarek i położnych 
2 

01.12.2019 - 10.01.2020 

 

12. 
Kurs specjalistyczny 

 
Leczenie ran dla pielęgniarek 1 14.01.2019 - 22.02.2019 

13. 
Kurs specjalistyczny Terapia bólu przewlekłego u 

dorosłych dla pielęgniarek 
1 14.01.2019 - 19.04.2019 

14. 
Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla 

pielęgniarek  
1 14.01.2019 - 13.09.2019 

 

8. Złożenie podpisanego formularza rekrutacyjnego stanowi potwierdzenie zapoznania 

się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. 

9. W przypadku większej liczby chętnych niż założona dla każdej z przewidzianych  

w Projekcie form kształcenia przeprowadzony zostanie egzamin wstępny w formie 

testu z wiedzy w zakresie danej specjalizacji/kursu. 

10. Przed rozpoczęciem każdej z form kształcenia właściwa Komisja kwalifikacyjna 

dokona kwalifikacji w oparciu o następujące kryteria:  

1) Spełnienie warunków grupy docelowej ( Rozdział IV, ust. 1, pkt. 1 – 3) 

2) Zgłoszenie chęci udziału w specjalizacji/kursie za pośrednictwem platformy SMK. 

3) Spełnienie warunków szczegółowych odpowiednio dla każdej z form kształcenia  

(Rozdział V, ust. 3 pkt 2-4), 

4) Wynik egzaminu wstępnego (jeśli dotyczy) 

5) Jeżeli pomimo przeprowadzenia egzaminu wstępnego nie nastąpi rozstrzygnięcie 

(poprzez tę samą liczbę punktów) dodatkowe punkty zostaną przyznane osobom  

o większym stażu pracy w dziedzinie danej specjalizacji/kursu (liczba punktów = liczba 

lat stażu w dziedzinie danej specjalizacji/kursu). 

11. Z postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzony pisemny protokół  

z ostateczną listą osób zakwalifikowanych na daną specjalizację/kurs. 

12. Sporządzona zostanie również lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji Uczestnika  

z udziału w specjalizacji/kursie możliwe będzie zakwalifikowanie osoby z listy 

rezerwowej ( jedynie do momentu rozpoczęcia zajęć w ramach danej 

specjalizacji/kursu). 
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13. Informacje o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie 

zostaną przesłane drogą e-mailową na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres. 

14. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, które z przyczyn niezależnych nie 

mogą wziąć w nim udziału, zobowiązane będą do niezwłocznego, pisemnego 

poinformowania o tym fakcie Beneficjenta Projektu (dopuszcza się przesłanie skanu 

pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej).  

 

VI. UDZIAŁ W PROJEKCIE 

1. Warunki uczestnictwa w Projekcie: 

1.1 Uczestnikiem/uczestniczką może być osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie 

przez właściwą Komisję kwalifikacyjną. Warunkiem rozpoczęcia udziału w Projekcie 

będzie podpisanie umowy pomiędzy Beneficjentem a uczestnikiem. 

1.2 Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane będą do uiszczenia 

opłaty wpisowej za udział w danej specjalizacji/kursie, odpowiednio: 

1) Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek – 300,00 zł 

2) Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych – 300,00 zł 

3) Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii 

dla położnych – 185,00 zł 

4) Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek – 200,00 zł 

5) Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – 220,00 zł 

6) Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla 

pielęgniarek i położnych – 70,00 zł 

7) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych – 70,00 zł 

8) Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – 110,00 zł 

9) Leczenie ran dla pielęgniarek – 105,00 zł 

10) Szczepienia ochronne dla pielęgniarek – 77,00 zł 

11) Terapia bólu przewlekłego u dorosłych – 85,00 zł 

 

2. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązują się do:  

2.1 Regularnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach Projektu, 
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2.2 Potwierdzania obecności na specjalizacji/kursie w postaci własnoręcznego podpisu  

składanego na liście obecności; 

2.3 Potwierdzania odbioru, podręczników, materiałów dydaktycznych, obiadów  

i serwisu kawowego; 

2.4 Potwierdzania korzystania z noclegu na stosownej liście (dotyczy osób korzystających 

z noclegów) 

2.5 Rozliczania kosztów dojazdu, w tym gromadzenia biletów świadczących o przejeździe 

środkami publicznej komunikacji (rozliczanie kosztów dojazdu na podstawie 

oddzielnego Regulaminu przekazanego Uczestnikom/-czkom w dniu rozpoczęcia 

zajęć); 

2.6 Wypełniania ankiet ewaluacyjnych; 

2.7 Niezwłocznego informowania Biura Projektu o braku możliwości wzięcia udziału  

w zajęciach (dopuszcza się możliwość usprawiedliwienia nieobecności jedynie  

w przypadku niezależnych od Uczestnika zdarzeń losowych); 

2.8 Przedstawiania Kierownikowi specjalizacji/kursu wymaganych wpisów i zaliczeń  

z zajęć stażowych; 

2.9 Wyposażenia we własnym zakresie w odzież ochronną podczas zajęć stażowych 

(fartuch, obuwie ochronne itp.) 

2.10 Stosowania się do poleceń i wskazówek opiekuna stażu; 

2.11 Szanowania mienia będącego własnością Beneficjenta oraz mienia placówek 

stażowych, dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych uczestników 

zajęć; 

2.12 Po zakończonym udziale w projekcie przekazania danych niezbędnych do wyliczenia 

wskaźników rezultatu bezpośredniego projektu (w terminie do 4 tygodni od 

zakończenia udziału w projekcie). 

 

3. Beneficjent Projektu zobowiązuje się do zapewnienia: 

3.1 Zgodnych z Programem specjalizacji/kursu zajęć teoretycznych prowadzonych przez 

wykwalifikowaną kadrę. 

3.2  Zajęć stażowych (praktycznych) w zgodnych z założeniami Programu placówkach 

medycznych. 
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3.3 Podręczników dotyczących danej dziedziny kursu (w przypadku specjalizacji – dwa 

podręczniki). 

3.4 Materiałów szkoleniowych. 

3.5 Materiałów dydaktycznych w postaci drukowanych skryptów i opracowań 

dotyczących danej dziedziny specjalizacji/kursów. 

3.6 Obsługi administracyjno-biurowej. 

3.7 Indywidualnych konsultacji z Kierownikiem specjalizacji/kursu. 

3.8 Obiadów podczas każdych zajęć teoretycznych w ramach specjalizacji/kursu. 

3.9 Serwisu kawowego podczas zajęć teoretycznych w ramach specjalizacji/kursu. 

3.10 Zwrotu kosztów noclegu (dla Uczestników/-czek mieszkających w odległości 

powyżej 60 km od Olsztyna – w przypadku zjazdów 2 lub 3-dniowych) i dojazdu dla 

osób zamieszkałych poza miejscem realizacji specjalizacji/kursów. 

3.11 Przekazania harmonogram Uczestnikom/-czkom specjalizacji/kursów za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4. Każdy Uczestnik/-czka zostanie poddany wewnętrznemu systemowi monitorowania 

jakości kształcenia, w skład którego wchodzą między innymi testy wiedzy po 

zakończeniu każdego modułu zajęć. 

5. Po zakończeniu kursu każdy Uczestnik/-czka przystąpi do wewnętrznego egzaminu 

końcowego przed Komisją Egzaminacyjną w terminie uprzednio ustalonym przez 

Beneficjenta.  

6. Warunkiem przystąpienia do egzaminu, o którym mowa w pkt 8 jest zaliczenie zajęć 

teoretycznych i praktycznych przewidywanych w programie kształcenia. 

7. Po zakończeniu kursu Uczestnikowi/Uczestniczce zostanie wydanie zaświadczenie  

o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 

2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2016 

poz. 1761). 

8. Warunkiem ukończenia specjalizacji jest uzyskanie wszystkich zaliczeń z zajęć 

teoretycznych i praktycznych przewidywanych w programie kształcenia, w przypadku 

specjalizacji w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla 

pielęgniarek ukończenie kursów specjalistycznych: „Resuscytacja krążeniowo-

oddechowa dla pielęgniarek i położnych”, „Wykonanie i interpretacja zapisu 
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elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych”, „Wywiad i badanie fizykalne dla 

pielęgniarek i położnych”. W przypadku specjalizacji w dziedzinie Pielęgniarstwa 

neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych ukończenie kursu specjalistycznego: 

„Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych”.  

9. Po zakończeniu zajęć teoretycznych i staży realizowanych w ramach specjalizacji 

odbędzie się wewnętrzny egzamin końcowy w formie pisemnej. 

10. Uczestnicy/-czki specjalizacji z pozytywnym wynikiem wewnętrznego egzaminu 

końcowego do dnia 15.10.2019 r. złożą u Beneficjenta komplet dokumentów  

z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu państwowego w Centrum Kształcenia 

Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Beneficjent Projektu zastrzega możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku 

Uczestników/-czek Projektu w celach promocyjnych Projektu (np. zdjęcia z zajęć). 

2. Beneficjent zastrzega prawo do wniesienia zmian lub wprowadzenia dodatkowych 

postanowień w niniejszym Regulaminie na każdym etapie realizacji Projektu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Kierownik Projektu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r. (aktualizacja: 14.01.2019 r.) 

Załączniki: 

1_Formularz rekrutacyjny 

         

 
 


