
 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie 

Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez edukację kadr systemu 

ochrony zdrowia 

nr POWR.05.04.00-00-0175/19 

  

Załącznik nr 3 do Umowy 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

§ 1  

Ogólne informacje dotyczące uczestnictwa w Projekcie 

1. Regulamin określa szczegółowe warunki uczestnictwa w Projekcie „Wsparcie zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży poprzez edukację kadr systemu ochrony 

zdrowia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 

współfinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Definicje: 

 Realizator szkolenia: SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie (dalej również 

skrótowo: SU) 

 Projekt: „Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez 

edukację kadr systemu ochrony zdrowia” realizowany na podstawie umowy o 

dofinansowanie zawartej pomiędzy SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, a 

Instytucją Pośredniczącą – Skarbem Państwa Ministrem Zdrowia 

 Koordynator merytoryczny Projektu: dr hab. n. med. Maciej Pilecki 

 Kandydat: osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na 

podstawie zasad ujętych w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” 

 Uczestnik –osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie 

3. Głównym celem Projektu jest:  

poprawa dostępu do opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą dzięki rozwojowi 

kard realizujących świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci  i młodzieży. 

System opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą w Polsce nie zaspokaja 

wzrastających potrzeb w zakresie ochrony zdrowia psychicznego tej grupy. Wychodząc na 

przeciw jednemu z najistotniejszych obszarów profilaktyki jakim są zaburzenia psychiczne 

okresu rozwojowego Szpital Uniwersytecki w Krakowie opracował liczne procedury 

postępowania z dziećmi i młodzieżą. Poprzez możliwość prowadzenia cyklu szkoleń 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie wesprze przedstawicieli zawodów istotnych z punktu 



 
widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w opiece nad dziećmi i młodzieżą - 

realizacja szkoleń opierać się będzie min. o zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia 

programy specjalizacji opis kwalifikacji wpisanej do ZSK. SU posiada wysoko 

wykwalifikowaną i w pełni przygotowaną do prowadzenia szkoleń w tym zakresie kadrę 

dydaktyczną. 

 

 

 

 

§ 2 

Ogólne zasady  

 

1. Każda osoba ubiegająca się o udział w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z 

treścią niemniejszego Regulaminu. Zgłoszenie kandydatury oznacza akceptację 

niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. Jego akceptacja jest warunkiem uczestnictwa 

w Projekcie.  

2. „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie” określa zasady przeprowadzania 

rekrutacji i udziału uczestników w Projekcie oraz prawa i obowiązki uczestników 

Projektu. 

3. Nabór na szkolenia prowadzony będzie dwutorowo: 

 przez Małopolski Urząd Wojewódzki - w zakresie szkoleń objętych 

zatwierdzonymi przez Ministerstwo Zdrowia programami specjalizacji w 

dziedzinie: psychologii klinicznej (blok podstawowy i szczegółowy), 

psychoterapii dzieci i młodzieży (blok podstawowy i szczegółowy),  

 bezpośrednio przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie na szkolenie z zakresu 

Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży oraz szkolenie (dodatkowe) w 

dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 

na stronie www.su.krakow.pl/kariera sukcesywnie będą pojawiały się dokładne 

informacje dotyczące zaplanowanych szkoleń 

4. Uczestnikami Projektu mogą być: lekarze, psycholodzy i przedstawiciele innych 

zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 

psychicznego - osoby zatrudnione (tzn. zaangażowane na podstawie umowy o pracę 

bez względu na wymiar etatu oraz na postawie umowy cywilno-prawnej z 

wyłączeniem umowy o wolontariat) w publicznym systemie opieki zdrowotnej, 

oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, jednostkach pomocy społecznej 

z obszaru województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego spełniające kryteria 

specjalizacji i szkoleń będących przedmiotem konkursu. 

5. W ramach Projektu Uczestnicy skorzystają z następujących form wsparcia:  

 Grupa 1 - szkolenie z psychologii klinicznej blok podstawowy oraz 

szczegółowe blok specjalistyczne (tj. Psychologia kliniczna zaburzeń 

psychicznych, Psychologia kliniczna zaburzeń somatycznych, 

http://www.su.krakow.pl/kariera


 
Neuropsychologia kliniczna, Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży- 

łącznie 80 osób) 

 Grupa 2 - szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży-tytuł zawodowy 

magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku 

studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa, 

lekarskim (36 osób) 

 Grupa 3 - szkolenie z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży - 

wykształcenie wyższe (kwalifikacja pełna z poziomu 6 PRK) z obszaru 

dziedzin: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu (np. 

ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, terapeuci środowiskowi, opiekuni 

medyczni, diagności laboratoryjni, farmaceuci) (36 osób) 

 Grupa 4 - szkolenie dodatkowe - lekarze specjaliści, lekarze bez specjalizacji, 

lekarze w trakcie specjalizacji realizujący świadczenia zdrowotne dla dzieci  

i młodzieży, w tym również lekarze pracujący w podstawowej opiece 

zdrowotnej oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych (28 osób) 

Łączna przewidywana liczba osób objętych wsparciem – 180 

6. Szczegółowa informacja dotycząca:  

 Szkolenia w dziedzinie Terapii Środowiskowej 

 Szkolenia (dodatkowe) w dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 

 zostanie opublikowana w dniu rozpoczęcia rekrutacji na ww. szkolenia. 

7. Szkolenia w dziedzinie: Terapii Środowiskowej oraz Psychiatrii Dzieci  

i Młodzieży (dodatkowe) są bezpłatne dla uczestników, współfinansowane przez Unię 

Europejską oraz budżet państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie: Psychologii Klinicznej oraz Psychoterapii 

Dzieci  

i Młodzieży (przy uwzględnieniu daty kwalifikowalności wydatków przypadającej na 

sierpień 2023 r.) są częściowo współfinansowane przez Unię Europejską oraz budżet 

państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

8. Wszystkie informacje o Projekcie oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie 

internetowej: 

https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/fundusze-europejskie#wsparcie-zdrowia-

psychicznego-dzieci-i-mlodziezy-poprzez-edukacje-kadr-systemu-ochrony-zdrowia-2 

 

9. W celu ułatwienia komunikacji między Realizatorem Projektu, a uczestnikiem 

szkolenia został utworzony odrębny adres e-mail: psychiatriapowr@su.krakow.pl 

 

§ 3  

Ogólne zasady rekrutacji Uczestników 

 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, 

równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości a w przypadku specjalizacji w 

dziedzinie psychologii klinicznej oraz specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i 

https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/fundusze-europejskie#wsparcie-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy-poprzez-edukacje-kadr-systemu-ochrony-zdrowia-2
https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/fundusze-europejskie#wsparcie-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy-poprzez-edukacje-kadr-systemu-ochrony-zdrowia-2
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młodzieży zgodnie z Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w 

dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ( Dz. U. 2019 poz. 786) 

2. Nabór do Projektu rozpocznie się z dniem opublikowania na stronie internetowej Szpitala 

Uniwersyteckiego w Krakowie Komunikatu o rozpoczęciu rekrutacji  

wraz z niezbędnymi do wypełnienia przez potencjalnego Uczestnika Projektu 

dokumentami.  

3. Zgłoszenia są przyjmowane na każde szkolenie osobno – SU prowadzi rekrutację 

wyłącznie na szkolenie z zakresu Terapii Środowiskowej oraz szkolenie (dodatkowe) z 

Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.  

4. Kandydaci mogą dokonać zgłoszenia przesyłając wypełnione dokumenty (decyduje 

kolejność zgłoszeń oraz data wpływu)  na adres mailowy: 

psychiatriapowr@su.krakow.pl 

5. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednej formie szkolenia. 

6. W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać na adres mailowy:  

 Deklarację uczestnictwa w Projekcie  

 Formularz osobowy 

 Oświadczenie o znajomości „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” 

 Oświadczenie o posiadanej formie zatrudnienia  

 Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

W tytule wiadomości należy podać nazwę szkolenia specjalizacyjnego w ramach, 

którego Uczestnik przesyła dokumentację: 

 Dokumentacja - Szkolenie w dziedzinie Terapii Środowiskowej 

 Dokumentacja - Szkolenie (dodatkowe) w dziedzinie Psychoterapii Dzieci i 

Młodzieży 

7. Osoba przyjmująca zgłoszenie zaznaczy datę i godzinę wpływu, dokona weryfikacji 

przedłożonych dokumentów. Numer rekrutacyjny zostanie nadany w przypadku 

zgłoszenia zawierającego wszystkie wymagane dokumenty. Realizator projektu zastrzega 

sobie prawo do przeprowadzenia do rozmów rekrutacyjnych z kandydatami. 

8. Kandydaci, którzy spełnią podstawowe kryteria rekrutacyjne zostaną zakwalifikowani do 

udziału w Projekcie zgodnie z liczbą miejsc z zachowaniem równego dostępu do szkoleń 

dla obu płci. Osoby, które spełnią wymogi formalne, ale nie zostaną zakwalifikowane do 

uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, za ich zgodą, zostaną umieszczone na 

liście rezerwowej wg kolejności zgłoszeń. W wypadku rezygnacji Uczestnika z Projektu, 

osobom tym zostanie zaproponowany udział w Projekcie na prawach Uczestnika.  

9. Osoby zakwalifikowane do Projektu oraz osoby wpisane na listę rezerwową 

zostaną o tym fakcie powiadomione drogą elektroniczną.  

10. Warunkiem udziału w Projekcie jest podpisanie przez Kandydata deklaracji uczestnictwa  

w Projekcie, a następnie zawarcie umowy szkoleniowej.  
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§ 4  

Prawa i obowiązki Uczestnika oraz Realizatora szkolenia 

 

1. Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć w zajęciach, w terminie i miejscu, które wyznaczy 

Realizator szkolenia. Obecność Uczestnika w wybranych formach wsparcia, każdorazowo 

będzie potwierdzana własnoręcznym podpisem na liście obecności. W przypadku 

realizacji szkoleń trybem on-line za pośrednictwem Aplikacji Zoom Realizator szkolenia 

weryfikuje obecność Uczestnika na podstawie listy osób uczestniczących w szkoleniu przy 

czym zastrzega sobie, że brane pod uwagę będą wyłącznie osoby, które logując się na 

szkolenie użyły loginu uwzględniającego imię oraz nazwisko. Ponadto, przebieg szkolenia 

nie będzie nagrywany przez Realizatora. Utrwalanie przez Uczestnika przebiegu zajęć za 

pomocą urządzeń lub oprogramowania rejestrujących obraz, dźwięk lub obraz i dźwięk 

oraz rozpowszechnianie utrwalonych treści, możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu od 

prowadzącego pisemnej zgody na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z 

późn.zm.). Realizator szkolenia oświadcza, że materiały szkoleniowe chronione są 

prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania, 

powielania bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody. Wszelkie materiały powstałe w 

trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Realizatora szkolenia można 

przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych. 

Realizator szkolenia nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, 

przesyłanie, drukowanie, powielania, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w 

trakcie prowadzenia szkolenia. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie szkolenia 

do celów komercyjnych lub innych na użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej 

pod rygorem nieważności zgody Realizatora szkolenia. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania programu oraz zasad obowiązujących na 

poszczególnych szkoleniach, aktywnego uczestniczenia w zajęciach, rzetelnego 

przygotowywania się do zajęć i przystąpienia do walidacji. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do współpracy i stałego kontaktu z Personelem projektu, w 

tym bieżącego informowania Realizatora szkolenia o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić jego dalszy udział w Projekcie oraz natychmiastowego informowania Realizatora 

szkolenia o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wskazanych w 

formularzu osobowym oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej.  

4. Uczestnik zobowiązany jest do 90% frekwencji na zajęciach.  

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik jest zobowiązany do złożenia  

u Realizatora projektu pisemnego oświadczenia.  

6. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Projekcie po rozpoczęciu a przed zakończeniem 

udziału w szkoleniu specjalizacyjnym wiąże się z konsekwencjami finansowymi w postaci 

obowiązku zwrotu kosztów udziału w Projekcie. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w 

Projekcie lub zostanie skreślony z listy szkolenia specjalizacyjnego, jest zobowiązany do 

wniesienia na rzecz Realizatora projektu opłaty stanowiącej 100% wartości szkolenia 

specjalizacyjnego określonej w umowie szkoleniowej.  



 
7. Uczestnik jest zobowiązany po zakończeniu udziału w projekcie przekazać Realizatorowi 

szkolenia dane dotyczące statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału  

w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji i nabycia kompetencji. Po 

zakończeniu udziału w projekcie  jest zobowiązany do udostępnienia danych dotyczących 

statusu na rynku pracy.  

8. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia, otrzymają certyfikaty/zaświadczenie potwierdzające 

jego ukończenie. 

9. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia Realizatorowi projektu oświadczenia, że po 

otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego pozostanie 

zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ etatu lub na kontrakcie w wymiarze godzinowym  

równoważnym ½ etatu w publicznym systemie ochrony zdrowia lub jednostkach pomocy 

społecznej przez 1 (słownie: jeden) rok liczony od dnia zakończenia szkolenia 

specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej.  

10. Realizator szkolenia zobowiązuje się do udostępnienia szczegółowych Regulaminów 

organizacyjnych każdej ze specjalizacji.  

11. Realizator szkolenia zobowiązuje się do udostępnienia szczegółowych 

opisów/programów każdej ze specjalizacji. 

12. Realizator szkolenia zobowiązuje się do udostępnienia harmonogramów szkoleń każdej 

ze specjalizacji. 

13. Realizator szkolenia zobowiązuje się do prawidłowej realizacji programów szkoleniowych 

poszczególnych szkoleń prowadzonych przez wykwalifikowanych wykładowców we 

właściwie wyposażonych salach.  

14. Realizator szkolenia zastrzega sobie możliwość przeniesienia zajęć na inny termin /i lub 

zmianę lokalizacji zajęć z przyczyn niezależnych od niego. W takim przypadku Realizator 

szkolenia poinformuje o terminie bądź zmianie lokalizacji szkolenia z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. Materiały dydaktyczne będą wydawane Uczestnikom w 

pierwszym dniu szkolenia lub po zakończeniu. Materiały stają się własnością Uczestnika z 

chwilą potwierdzenia ich otrzymania poprzez złożenie podpisu na liście odbioru 

materiałów. Uczestnik oświadcza, iż w przypadku materiałów merytorycznych jest 

świadomy przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych.  

 

§ 5  

Końcowe postanowienia 

 

1. Realizator szkolenia zastrzega sobie prawo zmiany do Regulaminu lub wprowadzenia 

dodatkowych postanowień w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu 

lub dokumentów programowych. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez jego 

publikację na stronie internetowej Szpitala Uniwersyteckiego. 

2. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa 

Uczestników szkoleń w Projekcie, Realizator szkolenia poinformuje za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na wskazany przez Uczestnika adres e-mail. Realizator szkolenia 

zamieści również odpowiednie informacje na stronie internetowej: 



 
https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/fundusze-europejskie#wsparcie-zdrowia-

psychicznego-dzieci-i-mlodziezy-poprzez-edukacje-kadr-systemu-ochrony-zdrowia-2 

3. Aktualna treść „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie” dostępna jest także na 

stronie internetowej SU.  

4. W kwestiach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Koordynator 

Merytoryczny Projektu w porozumieniu z koordynatorami poszczególnych szkoleń.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez cały okres 

realizacji Projektu.  
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https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/fundusze-europejskie#wsparcie-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy-poprzez-edukacje-kadr-systemu-ochrony-zdrowia-2

