
      

 
 

Zarządzenie Nr 126/2020 

z dnia 14.07.2020 r. 

Rektora 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w kursach 

specjalizacyjnych/szkoleniach dla lekarzy oraz lekarzy rezydentów w zakresie 

doskonalenia umiejętności zawodowych uwzględniających mapy potrzeb 

zdrowotnych,  w ramach Projektu pn.: „Kształcenie podyplomowe lekarzy - 

rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji 

medycznej SUM” (POWR.05.04.00-00-0159/18) dofinansowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 3 

Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 
 

Wprowadzam Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursach specjalizacyjnych/szkoleniach 

dla lekarzy oraz lekarzy rezydentów w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych 

uwzględniających mapy potrzeb zdrowotnych,  w ramach Projektu pn.: „Kształcenie 

podyplomowe lekarzy - rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji 

medycznej SUM” w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 2 
 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Nauki. 

 

§ 3 
 

Treść niniejszego Zarządzenia polecam zamieścić na stronie internetowej Uczelni. 

 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Z upoważnienia Rektora 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

Prorektor ds. Nauki 

 

 

prof. dr hab. n .med. Tomasz Szczepański 
Otrzymują: 

 Dziekani Wydziałów SUM, 

 Z-ca Kanclerza, 

 Kwestor, 

 Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych, 

 Dział ds. Studiów i Studentów, 

 Inspektor Ochrony Danych, 

 a/a 

 



      

 
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 126/2020 

z dnia 14.07.2020 r.                                                                                                      

Rektora SUM 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

 

                         w kursach specjalizacyjnych/szkoleniach dla lekarzy oraz lekarzy rezydentów w zakresie doskonalenia 

umiejętności zawodowych uwzględniających mapy potrzeb zdrowotnych,  w ramach Projektu pn.: 

„Kształcenie podyplomowe lekarzy - rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik 

symulacji medycznej SUM” (POWR.05.04.00-00-0159/18). 

 

 

§ 1  

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki rekrutacji oraz 

uczestnictwa w projekcie pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy - rozwój kształcenia praktycznego z 

wykorzystaniem technik symulacji medycznej SUM” (POWR.05.04.00-00-0159/18). 

2. Projekt jest realizowany w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, przez Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach do Instytucji Pośredniczącej tj.: Ministerstwa Zdrowia 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, realizowany w ramach działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr 

medycznych (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 

4. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji lekarzy oraz lekarzy 

rezydentów, poprzez organizację kursów w zakresie doskonalenia umiejętności chirurgicznych 

oraz innych procedur zabiegowych uwzględniających mapy potrzeb zdrowotnych  

i wykraczających poza program specjalizacji. 

5. Zakres kursów specjalizacyjnych/szkoleń będzie obejmował następującą tematykę: 

a) Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w chirurgii dziecięcej,  

Kierownik zadania: dr Klaudia Korecka, email: kkorecka@sum.edu.pl, 

b) Kurs wirtualnej symulacji technik torakoskopii w chirurgii klatki piersiowej, 

Kierownik zadania: dr hab. n. med. Damian Czyżewski, osoba do kontaktu lek. Mateusz Rydel,   
email: mrydel@sum.edu.pl,  

c) Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w urologii i urologii dziecięcej, 

Kierownik zadania: dr Klaudia Korecka, email: kkorecka@sum.edu.pl, 

d) Kurs FAST - symulacja medyczna, Kierownik zadania: dr Klaudia Korecka, email: 

kkorecka@sum.edu.pl, 

e)  Warsztat szkoleniowy w zakresie wykonywania przezprzełykowych badań echokardiograficznych 

(TEE), Kierownik zadania: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior email: zgasior@sum.edu.pl, osoba 

do kontaktu: dr hab. n. med. Maciej Haberka, email: mhaberka@sum.edu.pl. 

f)    Diagnostyka funkcjonalna układu kostno-stawowo-mięśniowego z wykorzystaniem 

nowoczesnych rozwiązań technicznych ze szczególnym uwzględnieniem okresu wieku  

rozwojowego oraz senioralnego, Kierownik zadania: dr hab. n. med. Jacek Durmała email: 

jdurmala@sum.edu.pl, osoba do kontaktu: dr n. o kult. fiz. Bartosz Wnuk email: 

bwnuk@sum.edu.pl. 
g) Podstawowe techniki diagnostyki inwazyjnej układu krążenia, dr hab. n. med. Mariusz Skowerski 

mskowerski@sum.edu.pl  

h) Punkcja transseptalna i zabiegi na przegrodzie między przedsionkowej, Kierownik zadania: prof. 

dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec, email: kmizia-stec@sum.edu.pl 
i)    Elektroterapia w niewydolności serca, Kierownik Zadania: dr n. med. Artur Filipecki 

afilipecki@sum.edu.pl. 
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j)    Zastosowanie praktycznych technik w operacjach małoinwazyjnych zastawki mitralnej,  

Kierownik zadania: dr n. med. Adam Kowalówka, e-mail: adam.kowalowka@sum.edu.pl. 

k) Echokardiografia przezprzełykowa w zabiegach przezcewnikowego zamknięcia nieprawidłowych 

połączeń wewnątrzsercowych, wad zastawkowych oraz zamknięcia uszka lewego przedsionka. 

Kierownik zadania: prof. dr. hab. n. med. Wojciech Wojakowski, email: wwojakowski@sum.edu.pl, 

osoba do kontaktu: dr hab. n. med. Grzegorz Smolka email:  gsmolka@sum.edu.pl. 

6. Tematy kursów dostępne są również na stronie http://sum.edu.pl/power-ksztalcenie 

podyplomowe-lekarzy. 

7. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityki równych szans oznacza to, że mogą brać  

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

zamieszkania (miasto, wieś). 

 

 

§ 2 

DEFINICJE 

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

 

1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „Kształcenie podyplomowe lekarzy - rozwój kształcenia 

praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej SUM” współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, (POWR.05.04.00-00-0159/18) realizowanym w ramach działania  

5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych  

2. Beneficjencie – należy przez to rozumieć Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; 

3. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursach 

specjalizacyjnych/szkoleniach lekarzy oraz lekarzy rezydentów w zakresie doskonalenia umiejętności 

zawodowych uwzględniających mapy potrzeb zdrowotnych, w ramach Projektu pn.: „Kształcenie 

podyplomowe lekarzy - rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej 

SUM”  

4. Uczestniku – należy przez to rozumieć lekarza oraz lekarza rezydenta, który zostanie objęty 

kształceniem podyplomowym w zakresie doskonalenia umiejętności chirurgicznych oraz innych 

procedur zabiegowych, który zostanie zakwalifikowany przez Komisję Rekrutacyjną do udziału  

w kursach specjalizacyjnych/szkoleniach zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

5. Kandydacie – należy przez to rozumieć uczestnika, który ubiega się o zakwalifikowanie  

do udziału w Projekcie (zgodnie z definicją ust. 4 niniejszego paragrafu). 

6. Kierowniku zadania - należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną merytorycznie za realizację 

kursów określonych w § 1 ust. 5 Regulaminu. 

7. Zespole - należy przez to rozumieć członków Zespołu Zarządzającego Projektem powołanego do 

realizacji zadań związanych z Projektem, w tym zadań związanych z rekrutacją i realizacją zadań  

w Projekcie.   

 

§ 3 

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

 

1. W ramach Projektu przewiduje się organizację kursów specjalizacyjnych/szkoleń, których zakres 

tematyczny dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine. 

2. Program szkoleń został sformułowany w języku efektów kształcenia, oraz przewiduje walidację 

kwalifikacji i kompetencji uzyskanych w projekcie przez uczestników projektu. 

3. Programy szkoleń przewidzianych w projekcie, uzyskały pozytywną opinię konsultanta krajowego. 

Szkolenia będą realizowane z wykorzystaniem technik symulacji medycznej adekwatnych dla 

kształcenia podyplomowego. 
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4. Program kształcenia z wykorzystaniem technik symulacji medycznej obejmuje również rozwój 

umiejętności w zakresie właściwej komunikacji z pacjentem. 

5. Projekt umożliwia wzięcie udziału w szkoleniach wszystkim zainteresowanym i obejmuje swoim 

zasięgiem całą Polskę. 

6. Udział w szkoleniach przyczyni się do podniesienia kompetencji Uczestników w zakresie: 

a) trafnego rozpoznania sytuacji klinicznej, czyli ustalenie diagnozy, a następnie wybór 

dostępnych opcji postępowania, które zależeć będą od panujących warunków. Na tym etapie 

niezbędna będzie wiedza, doświadczenie lekarza/ lekarza rezydenta oraz jego indywidualne 

umiejętności 

b) analiza korzystnych oraz niekorzystnych skutków różnych działań diagnostycznych  

i leczniczych, na tym etapie niezbędne będzie wykorzystanie wiedzy z danych badań 

naukowych - niezbędne będą umiejętności odnalezienia oraz analizy tego typu danych  

w celu poddania ich krytycznej ocenie pod kątem wiarygodności i znaczenia klinicznego,  

a następnie przełożenie tych informacji w odniesieniu do danego pacjenta/danego 

scenariusza. 

c) po przeprowadzeniu w/w etapów będzie możliwe wybranie odpowiedniej ścieżki 

postępowania, które będzie w danej sytuacji jak najbardziej optymalne. 

 

§ 4 

KRYTERIA REKRUTACJI 

 

1. Udział w projekcie mogą wziąć czynni zawodowo lekarze w oparciu o prawo wykonywania 

zawodu lekarza, którzy z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału w projekcie.  

2. Do udziału w projekcie mogą się ubiegać lekarze zatrudnieni w podmiotach leczniczych,  

jak i lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, którzy 

po ukończeniu kursu doskonalącego pogłębią swoją wiedzę i/lub umiejętności praktyczne. 

3. W czasie rekrutacji zostanie zapewniony równy dostęp do kursów dla kobiet i mężczyzn. Kursy 

będą organizowane w obiekcie gwarantującym dostępność dla osób z niepełnosprawnością. 

 

§ 5 

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 

 

1. Ogłoszenie o naborze na kursy wraz z terminem składania zgłoszeń oraz warunkami jakie należy 

spełnić celem zakwalifikowania się do udziału w kursach, zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej http://sum.edu.pl/power-ksztalcenie-podyplomowe-lekarzy. 

2. Liczba miejsc dla poszczególnych kursów jest limitowana i będzie wskazana w ogłoszeniu  

o naborze. 

3. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc na kursie, o przyjęciu na kurs 

decydować będzie kolejność zgłoszeń w wymaganym terminie.  

4. Postępowania rekrutacyjne na kursy specjalizacyjne/szkolenia przeprowadza powołana przez 

Rektora SUM Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej „Komisją”. 

5. Warunkiem udziału w rekrutacji jest przesłanie wypełnionego formularza przystąpienia  

do projektu stanowiącego Załącznik nr 1 oraz formularza zgłoszeniowego do projektu o zakresie 

danych zawartych w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu w terminie, określonym przez 

Komisję Rekrutacyjną na adres mailowy podany na stronie internetowej Projektu w zakładce 

„Rekrutacja uczestników”. 

6. W przypadku zapełnienia limitu miejsc w pojedynczym naborze na szkolenie, pozostałe osoby 

spełniające kryteria, niezakwalifikowane na liście rankingowej z tego naboru, stanowią listę 

rezerwową pod warunkiem, że całkowita liczba miejsc na właściwe szkolenie, nie została 

uprzednio wykorzystana. 

7. W przypadku zwolnienia miejsca na liście rankingowej np. w przypadku rezygnacji kandydata 

kandydatów z udziału w szkoleniu, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane  

do udziału w tym szkoleniu zgodnie z kolejnością zgłoszeń 

http://sum.edu.pl/power-ksztalcenie-podyplomowe-lekarzy


      

 
8. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad równego dostępu kobiet i mężczyzn oraz 

z uwzględnieniem zasad niedyskryminacji. 

9. Każdy Uczestnik może brać udział wyłącznie raz w danym szkoleniu. 

10. Każdy Uczestnik może brać udział w więcej niż jednym szkoleniu. 

11. O ostatecznym wyniku postępowania kwalifikacyjnego decyduje Komisja Rekrutacyjna.  

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne (pierwsze oraz ewentualnie kolejne listy 

rankingowe) i zostaną zamieszczane na stronie internetowej Projektu 

http://ksztalcenie.podyplomowe.lekarzy.sum.edu.pl/,  zawierając: kod uczestnika, liczbę 

punktów oraz wynik kwalifikacji. 

12. Uczestnicy szkolenia zostaną powiadomieni o fakcie zakwalifikowania w formie elektronicznej 

na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 

13. Spełnienie kryteriów rekrutacji, o których mowa w § 4 jest weryfikowane przez Komisję  

na podstawie prawidłowo uzupełnionych i złożonych przez Kandydata w terminie dokumentów: 

a) Formularz przystąpienia do projektu wraz z deklaracją uczestnictwa w Projekcie   

(załącznik nr 1 do Regulaminu); 

b) Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika do projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu); 

c) Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3 do Regulaminu); 

d) Formularz Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (Załącznik nr 4 do 

Regulaminu) 

e) Kopię dyplomu ukończenia uczelni medycznej  wraz dokumentem poświadczającym prawo 

do wykonywania zawodu, zawierającym numer wykonywania zawodu. 

14. Niezłożenie w terminie lub złożenie nieprawidłowo wypełnionego dokumentu skutkuje brakiem 

możliwości dalszego udziału w rekrutacji.  

15. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi  

i jednakowymi dla wszystkich potencjalnych uczestników Projektu, z zachowaniem równych 

szans kobiet i mężczyzn oraz równego dostępu mieszkańców terenów wiejskich i osób 

niepełnosprawnych.  

16. Rekrutacja Uczestników Projektu poprzedzona będzie kampanią informacyjną na stronach 

internetowych Uczelni http://sum.edu.pl/power-ksztalcenie-podyplomowe-lekarzy i Projektu. 

17. Rekrutacja rozpoczyna się z dniem zamieszczenia na stronie internetowej ogłoszenia  

o rozpoczęciu naboru potencjalnych Uczestników Projektu.  

18. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą zgłaszać swój udział poprzez złożenie 

poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie  

skanu dokumentu na adres mailowy wskazany na stronie internetowej Projektu: 

http://ksztalcenie.podyplomowe.lekarzy.sum.edu.pl/. Oryginały podpisanych dokumentów,  

o których mowa w § 13,  w wersji papierowej, należy: 

a) przesłać na adres:  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Centrum Transferu 

Technologii, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice z dopiskiem „Kształcenie 

podyplomowe lekarzy” . 

b) lub najpóźniej w dniu szkolenia przekazać  opiekunowi kursu. 

 

19. Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie zostaną przesłane 

drogą e-mailową na adres Uczestnika Projektu wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1. Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  

2. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane są do:  

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego; 

b) regularnego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach Projektu; 

c) każdorazowego potwierdzania obecności na kursie na liście obecności własnoręcznym 

podpisem; 
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d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych; 

e) udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych również po zakończonym udziale  

w Projekcie;  

f) każdorazowego potwierdzania skorzystania z noclegu własnoręcznym podpisem na 

stosownej liście (dotyczy osób korzystających z noclegu);  

g) poinformowania Kierownika zadania o braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu (w tym 

o braku skorzystania z noclegu), co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed planowanym 

terminem zjazdu.  

3. Harmonogram zjazdów, program oraz inne informacje, dotyczące kursów będą przekazywane 

Uczestnikom Projektu poprzez ich adresy e-mail oraz zostaną umieszczone na stronie 

internetowej Projektu.  

4. W przypadku gdy zjazd w ramach Kursu nie dojdzie do realizacji w wyznaczonym terminie,  

z przyczyn niezależnych od Kierownika zadania:  

a) informacja taka zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu;  

b) Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie e-mailem i/lub 

telefonicznie (zgodnie z danymi Uczestnika Projektu zawartymi w formularzu 

zgłoszeniowym).  

5. Z przyczyn niezależnych od Beneficjenta zajęcia przewidziane w Programach szkoleń będą 

mogły odbywać się w formie zdalnych wykładów poprzez dedykowaną platformę  

e-learningową. 

6. Każdemu Uczestnikowi Projektu zapewnia się:  

a) usługę dydaktyczną w formie zajęć teoretycznych zgodnie z programem określonym  

w Projekcie;  

b) zajęcia praktyczne zgodnie z programem określonym w Projekcie; ; 

c) obsługę administracyjno-biurową; 

d) darmowe zakwaterowanie dla osób zamieszkałych powyżej 50 km od jednostek Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w których prowadzone będą kursy 

e) wyżywienie przez okres trwania kursu; 

f) każdemu uczestnikowi, który ukończy kurs zostanie wydany certyfikat. 

 

§ 7 

                POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo wniesienia zmian lub wprowadzenia dodatkowych 

postanowień w Regulaminie na każdym etapie realizacji Projektu.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odnoszących do realizacji Projektu, 

mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Z upoważnienia Rektora 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

Prorektor ds. Nauki 

 

 

prof. dr hab. n .med. Tomasz Szczepański 

 

Spis załączników: 

Załącznik nr 1  Wzór formularza zgłoszeniowego 

Załącznik nr 2 Wzór Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika do projektu PO WER  

Załącznik nr 3  Oświadczenie uczestnika projektu 

Załącznik nr 4  Zakres danych powierzonych do przetwarzania 


