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FORMULARZ OSOBOWY UCZESTNIKA PROJEKTU  

Kurs "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO" - realizowany 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego ,nr POWR.05.04.00-00-0160/18 

DANE UCZESTNIKA 

Kraj   

Imię Nazwisko 

Pesel Płeć Kobieta Mężczyzna 

Wiek w chwili przystąpienia do 
projektu   

Wykształcenie 

Gimnazjalne Policealne Ponadgimnazjalne Wyższe 

DANE KONTAKTOWE 

 
Województwo Powiat Gmina 

Miejscowość  Ulica Nr budynku Nr lokalu 

Kod pocztowy Nr telefonu Email 

SZCZEGÓŁY WSPARCIA 

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

Bezrobotny 

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji  urzędów pracy 

Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji  urzędów pracy 

Osoba 
bierna 
zawodowo 

Osoba ucząca się 

Osoba nieuczestnicząca w szkoleniu lub kształceniu 

Zatrudniony 

Osoba pracująca w administracji rządowej 

Osoba pracująca w administracji samorządowej 

Inne 

Osoba pracująca w MMŚP 

Osoba pracująca w organizacji pozarządowej 

Osoba prowadząca działalność na własny rachunek 

Osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie 

Wykonywany zawód 

Inny 

Instruktor praktycznej nauki zawodu 

Nauczyciel kształcenia ogólnego 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

Nauczyciel kształcenia zawodowego 

Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 

Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 
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Pracownik instytucji rynku pracy 

Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 

Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

Pracownik poradni psychologiczno  – pedagogicznej 

Rolnik 

Miejsce pracy 
 
 

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTAPIENIA DO PROJEKTU 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 

Nie 

Odmowa podania informacji 

Tak 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 
dostępu do mieszkań 

Nie 

Tak 

Osoba z niepełnosprawnościami 

Nie 

Odmowa podania informacji 

Tak 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej 
niż wymienione) 

Nie 

Odmowa podania informacji 

Tak 

Oświadczam, że  

1. Zostałem/am poinformowany/a, iż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; 

2.  Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń i jednocześnie potwierdzam, 
że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą,  

3. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie.  

 

……………………………………………………. 

Czytelny podpis uczestnika 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

na konferencję „09th EuroELSO Congress 2020” w Londynie  w dniach 06-08.05.2020, w ramach realizacji 

projektu: Kurs "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO” 

Stopień/tytuł, imię i nazwisko kandydatki/kandydata:  

.................................................................................................................. 

 
1. Telefon: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. E-mail: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Miejsce zatrudnienia (nazwa wydziału, nazwa katedry, inne, adres, telefon): 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Doświadczenie w pracy dydaktycznej  

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Osoba odpowiedzialna za wykonanie zadań w Projekcie "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji 
życiowych z wykorzystaniem ECMO" w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu’’  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6.      Forma zaangażowania  - współorganizacja kursu o tematyce ECMO z wykorzystaniem metod symulacyjnych 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

     

7. Publikacje  o tematyce ECMO 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Na potwierdzenie informacji podanych powyżej dopuszczalne jest dołączenie załączników. 

 

 

       ………………………………………………… 
                                        Podpis kandydatki/kandydata  
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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  

 

 w konferencjach realizowanych w ramach projektu Kurs "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji 

życiowych z wykorzystaniem ECMO" - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,nr POWR.05.04.00-00-0160/18 

 

 

§1 

 

DEFINICJE 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

1. Projekcie - należy przez to rozumieć projekt Kurs "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych 

z wykorzystaniem ECMO" - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,nr POWR.05.04.00-00-0160/18 

z dnia 28 września 2018r. 

2. Beneficjencie - należy przez to rozumieć Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

3. Regulaminie - należy przez to  rozumieć REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA konferencjach, 

realizowanych w ramach projektu Kurs "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z 

wykorzystaniem ECMO" - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,nr POWR.05.04.00-00-

0160/18 

4. Uczestniku - należy przez to rozumieć  pracownika naukowo – dydaktycznego, technicznego oraz pracownika  

Szpitali Klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

5. UMP - należy przez to rozumieć Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

 

       §2 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE 

1. Niniejszy regulamin określa, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji uczestników/czek oraz warunki udziału 

w działaniach organizowanych w ramach Projektu. 

2. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Działania 

5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych  

3. Głównym celem udziału w  szkoleniach jest  podniesienie kompetencji merytorycznych instruktorów 

poprzez udział w konferencjach i towarzyszącym im warsztatach, ma to na celu stały wzrost jakości i 

aktualizacji szkoleń wobec stale modyfikowanym wytycznym dotyczących technik pozaustrojowych, a 

także opanowanie dynamicznego rozwoju technicznego i sprzętowego w tym obszarze. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

       §3 
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FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

W ramach Projektu przewiduje się udział wykładowców w konferencjach zagranicznych pod patronatem ELSO lub 

innych obejmujących techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych przewidziany w projekcie tj. udział 

30 osób w ciągu 3 lat (po 10 osób w każdym roku projektu) to znaczy dla każdego z 16 instruktorów po średnio ok. 2 

wyjazdów w ciągu 3 lat ma na celu wzrost i aktualizacja kompetencji w zakresie terapii pozaustrojowych. 

1. Szkolenia zewnętrzne (pracownicy UMP + pracownicy innych jednostek administracyjnych) 

 

§ 4 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 

1. Postępowania rekrutacyjne na działania przewidziane w projekcie przeprowadza powołana przez Rektora 

UMP  Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej „Komisją”. 

2. Ogłoszenie o naborze na konkretne działania wraz z terminem składania formularzy zgłoszeniowych, 

wymaganiami szczegółowymi oraz listą niezbędnych dokumentów poświadczających spełnienie warunków 

udziału w działaniu zostanie zamieszczone na stronie internetowej  UMP co najmniej 3 tygodnie przed 

planowanym terminem wydarzenia. 

3. Liczba miejsc dla poszczególnych działań jest limitowana i będzie podana w ogłoszeniu o naborze. 

4. O udziale w konkretnym działaniu decyduje spełnienie kryteriów formalnych i merytorycznych zgodnie z 

podanym dla poszczególnych działań regulaminem. 

5. Kryteria formalne to: kompletność dokumentacji i terminowość złożenia formularza zgłoszeniowego. 

6. Kryteria merytoryczne doświadczenie i staż  na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu/ Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. - oraz 

wykształcenie – zgodnie z regulaminem podanym dla poszczególnych działań 

7. Sporządzenia listy rankingowej dokonuje Komisja Rekrutacyjna. 

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

uwzględnieniem zasad niedyskryminacji. 

9. Każdy Uczestnik może brać udział w więcej niż jednym działaniu. 

10. 0 ostatecznym wyniku postępowania kwalifikacyjnego decyduje Komisja Rekrutacyjna. 

11. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne. Pierwsze oraz ewentualnie kolejne listy rankingowe będą 

zamieszczane na stronie internetowej 

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

podany w formularzu zgłoszeniowym. 

13. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do szkolenia z powodu wyczerpania limitu miejsc stanowią 

grupę rezerwową. W przypadku zwolnienia miejsca na liście rankingowej np. w przypadku rezygnacji 

kandydata z udziału w szkoleniu, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do udziału w 

szkoleniu zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej. 

 

 

 

 

§ 5 
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SPOSOBY REKRUTACJI 

1. Konferencje  dla kadry UMP wspartych kierunków: przeprowadzona zostanie rekrutacja drogą internetową. 

O przyjęciu decyduje spełnienie  warunków regulaminu oraz kolejność zgłoszeń. Udział wykładowców w 

konferencjach zagranicznych pod patronatem ELSO lub innych obejmujących techniki pozaustrojowego 

wspomagania funkcji życiowych przewidziany w projekcie tj. udział 30 osób w ciągu 3 lat (po 10 osób w 

każdym roku projektu) to znaczy dla każdego z 16 instruktorów po średnio ok. 2 wyjazdów w ciągu 3 lat ma 

na celu wzrost i aktualizacja kompetencji w zakresie terapii pozaustrojowych. 

 

 

§ 6 

 

WARUNKI UDZIAŁU  

1. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego o zakresie danych 

zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu w terminie, określonym przez Komisję Rekrutacyjną. 

2. Warunkiem udziału w konkretnym działaniu jest zakwalifikowanie przez Komisję do udziału w tymże oraz 

złożenie Oświadczenia uczestnika projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

3. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się w wyznaczonym terminie szkolenia uczestnik traci 

możliwość zaliczenia udziału w działaniu oraz zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych 

przez UMP z tego tytułu. 

4. Uczestnik ma prawo do usprawiedliwionej nieobecności na szkoleniu zgodnie z zasadami określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. z poźn. zm. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1632) 
w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od 
pracy. 

 

§ 7 

 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZASAD REKRUTACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ 

1. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie następujących kryteriów:  

1.1.  osoba zaangażowana w pracę na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - 

1 pkt za każdy rok pracy.  

2.1. osoba odpowiedzialna za wykonanie zadań w Projekcie "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji 

życiowych z wykorzystaniem ECMO" w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu’’ 

– 10 pkt.  

3.1. współorganizacja kursu o tematyce ECMO z wykorzystaniem metod symulacyjnych – 2 pkt. za każdy 

kurs. 

4.1. Szkolenia dla techników – decydującym kryterium będzie jak najkrótszy czas pracy w CSM (szkolenie dla  

osób zaczynających pracę w CSM). 

 


