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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

„Ratownik medyczny z certyfikatem! - bezpłatne kursy BLS, ACLS, PALS i ITLS” 
nr POWR.05.04.00-00-0127/18 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

  

1. Projekt  „Ratownik medyczny z certyfikatem! – bezpłatne kursy certyfikowane BLS, ACLS, PALS i ITLS” 

finansowany jest ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach osi 

priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje 

kadr medycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.  

2. Projekt realizowany jest przez RescuePro S.C. zwanego dalej Beneficjentem na podstawie umowy o 

dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0127/18 z dnia 27.09.2018 r. zawartej z Instytucją 

Pośredniczącą - Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Zdrowia.   

3. Okres realizacji projektu od 1.01.2019 – 31.12.2020 r.  

4. Biuro Projektu zlokalizowane jest w Młodojewie 48, 62-400 Słupca. 

5. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu podstawowych i zaawansowanych 

zabiegów resuscytacyjnych u dzieci i dorosłych przez min. 85% z 456 objętych wsparciem ratowników 

medycznych zamieszkujących lub pracujących w województwie pomorskim, kujawsko–pomorskim, 

warmińsko-mazurskim lub wielkopolskim , zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy 

zlecenia lub umowy cywilno-prawnej (kontrakt) w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z OW 

NFZ odpowiadającym potrzebom epidemiologiczno-demograficznym w obszarze chorób układu 

krążenia i układu oddechowego do grudnia 2020 r.  

6. Każdy z uczestników projektu zobligowany jest do wzięcia udziału w kursach:  

 BLS (Podstawowe czynności resuscytacyjne) w wymiarze 8 j.l. (jeden dzień szkoleniowy)  

 Kurs ACLS (Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych) w wymiarze 24 j.l. (dwa dni 

szkoleniowe)  

 Kurs PALS (Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dzieci) w wymiarze 24 j.l. (dwa dni szkoleniowe)  

 Kurs ITLS (Zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej) w 

wymiarze 30 j.l. (trzy dni szkoleniowe). 

  

§ 2 

Uczestnicy projektu 

  

1. Uczestnikiem projektu jest osoba zakwalifikowana do projektu na podstawie zatwierdzonej listy 

rankingowej na określony pakiet kursów w danym województwie, zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszym Regulaminie, która spełnia kryteria kwalifikowalności, tj. przedłożyła formularz rekrutacyjny 

wraz z oświadczeniami, dostarczyła wymagane zaświadczenia oraz podpisała umowę szkoleniową, w 

tym oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.   

2. Projekt skierowany jest do 456 osób fizycznych, wykonujących zawód ratownika medycznego, 

mieszkających lub pracujących w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-

mazurskim, wielkopolskim, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub 
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kontrakcie (własna działalność gospodarcza) w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ, 

które z własnej inicjatywy chcą podnieść kwalifikacje uczestnicząc, poza godzinami pracy, w pakiecie 

kursów certyfikowanych przez American Heart Association (AHA) tj. „Podstawowe czynności 

resuscytacyjne u dorosłych BLS”, „Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych ACLS”, 

„Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dzieci PALS” oraz „Zaawansowane zabiegi ratujące życie w 

obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej ITLS” w wymiarze łącznym 8 dni szkoleniowych.  

3. Z możliwości wzięcia udziału w projekcie wykluczeni są właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje 

kierownicze, jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w 

przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe).  

4. Uczestnikiem projektu nie może być osoba fizyczna zatrudniona w podmiotach powiązanych 

kapitałowo lub osobowo z Beneficjentem lub Partnerem projektu.   

5. Kandydat/kandydatka do projektu przyjmuje do wiadomości, że szkolenia odbywać się będą, w 

zależności od miejsca zamieszkania lub pracy uczestnika projektu, w województwie pomorskim, 

kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim lub  wielkopolskim.   

6. Osoby zatrudnione u jednego pracodawcy stanowić mogą nie więcej niż 20% uczestników projektu.  

7. Na etapie rekrutacji punkty premiujące uzyskają osoby dyskryminowane tj. osoby z 

niepełnosprawnościami +3 pkt, kobiety, stanowiące mniejszość w zawodzie ratownika medycznego +3 

pkt, ratownicy medyczni w wieku powyżej 50 lat + 3 pkt, ze względu na barierę dezaktualizacji wiedzy 

medycznej w związku z dłuższym okresem od ukończeniem kształcenia zawodowego.  

  

§ 3 

Zasady procesu rekrutacji 

  

1. Dokumenty rekrutacyjne projektu tj. formularz rekrutacyjny oraz wzór zaświadczenia o zatrudnieniu 

oraz niniejszy Regulamin wraz z wzorem umowy szkoleniowej dostępne są na stronie internetowej 

www.rescuepro.pl. 

2. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępu 

dla osób z niepełnosprawnościami.  

3. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły do zebrania kwalifikujących się 360 uczestników 

projektu spełniających kryteria kwalifikowalności wskazane w § 2 Uczestnicy projektu ust. 2, oddzielnie 

na każde województwo, na dany pakiet kursów (łącznie 30 edycji, w tym min. 4 edycje w każdym z 4 

województw), zgodnie z harmonogramem naboru, od daty ogłoszenia naboru na daną edycję na 

stronach internetowych partnerów, do daty wskazanej jako termin zakończenia naboru  lub zgłoszenia 

max. 16 osób.   

4. Na stronie internetowej www.rescuepro.pl oraz w Biurze Projektu dostępny będzie wstępny formularz 

zgłoszenia udziału w projekcie, który kandydaci/ki do projektu mogą uzupełniać.  

5. W zależności od ilości chętnych na kursy w danym województwie uruchamiane będą kolejne edycje 

kursów.  

6. W zależności od wstępnego zainteresowania nabory na edycje uruchamiane będą w województwach, 

w których zebrano najwięcej wstępnych zgłoszeń.   

7. Harmonogram kursów uwzględniać będzie terminy edycji w dni robocze oraz w weekendy celem 

zapewnienia równości szans poprzez dopasowanie terminów i godzin kursu do potrzeb grupy 

docelowej, w tym np. umożliwienia opieki nad osobą zależną.   

8. Nabór na daną edycję będzie realizowany każdorazowo oddzielnie, w terminach wskazanych w 

harmonogramie kursów dostępnym na stronie internetowej www.rescuepro.pl oraz w Biurze Projektu.   
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9. W przypadku otrzymania mniejszej liczby zgłoszeń niż 12 osób, Beneficjent może anulować nabór na 

daną edycję, wydłużyć termin naboru lub zmienić termin rozpoczęcia kursów zgodnie z komunikatem 

umieszczonym na stronie internetowej oraz  w Biurze Projektu.   

10. Złożenie wypełnionego i kompletnego formularza rekrutacyjnego wraz z zaświadczeniem o 

zatrudnieniu oraz kopią dyplomu ratownika medycznego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 

do udziału w projekcie.  

11. W sytuacjach spornych wynikających z oceną kwalifikowalności kandydata/kandydatki do projektu głos 

decydujący ma Beneficjent.   

12. Etapy rekrutacji:  

 

a. Złożenie formularza rekrutacyjnego, kopii dyplomu ratownika medycznego oraz zaświadczenia o 

zatrudnieniu.  

Formularz rekrutacyjny oraz zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór) dostępne będą na stronie 

internetowej lub w Biurze Projektu. Kandydat/kandydatka do projektu dostarcza  komplet 

dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu osobiście lub pocztą lub poprzez e-mail: 

rekrutacja@rescuepro.pl (decyduje data wpływu). W przypadku osób z niepełnosprawnościami w 

uzasadnionych przypadkach jest możliwość zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu 

wskazanym w informacji o naborze.  Data wpływu do Beneficjenta dokumentów  rekrutacyjnych tj. 

formularza rekrutacyjnego, kopii dyplomu ratownika medycznego, zaświadczenia o zatrudnieniu, a w 

przypadku osób z niepełnosprawnościami – orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu 

potwierdzającego stan zdrowia oznacza:  

 datę otrzymania dokumentów rekrutacyjnych poprzez e-mail zgodnie z datą wskazaną w skrzynce 

email Beneficjenta   

 datę wpływu dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej do Biura Projektu.   

 

Beneficjent dopuszcza złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu zgodnie ze wzorem obowiązującym u 

pracodawcy pod warunkiem wskazania stanowiska pracy oraz umieszczenia adnotacji „Oświadczam, 

że zakład pracy jest podmiotem leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ”.   

 

b. Weryfikacja formalna kandydata/kandydatki do projektu.  

Po zamknięciu naboru na daną edycję szkoleniową Beneficjent dokona weryfikacji formalnej 

złożonych dokumentów rekrutacyjnych. W przypadku błędnego wypełnienia dokumentów 

rekrutacyjnych kandydat otrzyma jednorazowe wezwanie do uzupełnienia braków lub złożenia 

wyjaśnień.   

  

c. Tworzenie listy rankingowej.   

Osoby spełniające kryteria formalne otrzymają dodatkowe punkty premiujące w przypadku 

przynależności do wskazanych kategorii osób:   

 osoby z niepełnosprawnościami + 3 pkt  

 kobiety + 3 pkt  

 ratownicy medyczni w wieku powyżej 50 lat + 3 pkt  

  

Do projektu, na każdą edycję kursu , zakwalifikowanych zostanie po 12 osób z największą liczbą 

uzyskanych punktów. O miejscu na liście rankingowej decyduje termin wpływu dokumentów 
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rekrutacyjnych do Beneficjenta oraz liczba przyznanych punktów premiujących. Osoby, które nie 

zostały zakwalifikowane na daną edycję zostaną umieszczone na liście rezerwowej począwszy od 

osoby, która uzyskała najwięcej punktów. Osoby z listy rezerwowej, które nie dostały się na daną 

edycję mogą ponownie aplikować do udziału w projekcie w innym dostępnym terminie.   

  

d. Dostarczenie dokumentów   

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie na podstawie listy rankingowej, poinformowane 

zostaną drogą mailową, smsem lub pocztą (w przypadku braku adresu e-mail) o zakwalifikowaniu do 

projektu i terminie podpisania umowy szkoleniowej oraz obowiązku dostarczenia oryginału 

dokumentów rekrutacyjnych, w przypadku  gdy zostały przesłane e-mailem, w terminie max. 5 dni od 

uzyskania informacji o zakwalifikowaniu do projektu. Brak dochowania wskazanego terminu 

powoduje niezakwalifikowanie do udziału w projekcie.   

  

e. Podpisanie umowy szkoleniowej.  

Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, uczestnik podpisuje umowę szkoleniową wraz z 

oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie później niż w pierwszym 

dniu kursu.  

Wzór umowy szkoleniowej dostępny jest stronie internetowej www.rescuepro.pl i zawiera prawa oraz 

obowiązki stron oraz reguluje szczegółowo warunki udziału w projekcie.   

Kwalifikowalność uczestnika/uczestniczki projektu jest potwierdzana w pierwszym dniu kursu na 

podstawie oświadczenia o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności wskazanych w dokumentach 

rekrutacyjnych.   

   

f. Skreślenie z listy rankingowej.  

Do skreślenia kandydata/kandydatki do projektu z listy rankingowej dochodzi w przypadku m.in. 

podania nieprawdziwych danych, złożenia fałszywych oświadczeń, nieuczestniczenia w zajęciach w 

pierwszym dniu kursu, odmowy podpisania umowy szkoleniowej, braku dostarczenia wymaganych 

dokumentów i zaświadczeń.  

  

§ 4 

Postanowienia końcowe 

  

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta.  

2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.  

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.   

4. Beneficjent zastrzega możliwość wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu.   

 

 

 

     


