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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
 „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”   
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Podstawy realizacji zadań w ramach Projektu 

1. Projekt „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w 
zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” realizowany przez Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  i wdrażany w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr 
POWR. 05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943. 

2. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: 
a) Zadanie 1 Przeprowadzenie szkolenia w ramach specjalizacji z psychoterapii 

dzieci i młodzieży – realizowane przez UMP 
b) Zadanie 2 Przeprowadzenie kursu szkoleniowego z terapii środowiskowej dzieci i 

młodzieży - realizowane przez UMP 
c) Zadanie 3 Przeprowadzenie kursu dokształcającego dla lekarzy - realizowane 

przez UMP 
d) Zadanie 4 Przeprowadzenie szkolenia w ramach specjalizacji z psychologii 

klinicznej dla psychologów – realizowane przez UAM 
e) Zadanie 5 Przeprowadzenie szkolenia w ramach specjalizacji z psychoterapii 

dzieci i młodzieży – realizowane przez WIP 
f) Zadanie 6 Przeprowadzenie kursu szkoleniowego z terapii środowiskowej dzieci i 

młodzieży – realizowane przez WIP 
g) Zadanie 7 Przeprowadzenie kursu dokształcającego dla lekarzy – realizowane 

przez WIP 
3. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.11.2019r. do 31.07.2023 r.  

 
 

§ 2 
Definicje i pojęcia ogólne 

 
Występujące w regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Projekt - Projekt „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony 
zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” nr POWR. 05.04.00-00-0177/19, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego i wdrażany w ramach Działania 5.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POWR. 05.04.00-00-0177/19-
00/1208/2019/943 

2.  Uczelnia/UMP – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 
10, 61-701 Poznań; 

3. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 
Poznań; 
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4. WIP – Gabinet Psychiatryczny Roman Ciesielski Wrocławski Instytut Psychoterapii, ul. 
Sołtysowicka 65a, 51-168 Wrocław; 

5. Biuro Projektu – Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
6. Organizator – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 

61-701 Poznań; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1, 61-712 
Poznań; Gabinet Psychiatryczny Roman Ciesielski Wrocławski Instytut Psychoterapii, ul. 
Sołtysowicka 65a, 51-168 Wrocław; 

7. Kandydat – osoba ubiegająca się o możliwość udziału w projekcie; 

8. Uczestnik projektu – kandydat przyjęty do udziału w projekcie bezpośrednio korzystający ze 

wsparcia w ramach projektu; 

9. Dokumenty aplikacyjne – komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania Kandydata 

do udziału w projekcie; 

10. Regulamin – niniejszy dokument określający cel i ogólne zasady realizacji projektu; 

11. Kierownik merytoryczny projektu – osoba odpowiedzialna za merytoryczną realizację 

projektu zgodnie z harmonogramem i wnioskiem o dofinansowanie. 

12. IP – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 – 

dla Priorytetu V PO WER Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Zdrowia Departament 

Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa; 

13. MZ – Ministerstwo Zdrowia; 

 
 

§ 3 
Cele aktywności realizowanych w ramach Projektu 

 
1. Celem głównym projektu jest osiągnięcie rozwoju kompetencji zawodowych i kwalifikacji 

kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne poprzez 
przeprowadzenie szkoleń dla 169 osób w latach 2019-2023 w ramach specjalizacji z 
psychoterapii dzieci i młodzieży oraz z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, szkoleń w 
obszarze terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, a także kursów dokształcających dla 
lekarzy innych niż psychiatria specjalności z obszaru zaburzeń rozwojowych i psychicznych 
pojawiających się w okresie dzieciństwa i dorastania. 

2. Celem szczegółowym jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych 
odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju, w tym doskonalenie 
zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-
demograficznych w ramach działania 5.4. 
 

II Zasady udziału w Projekcie 
§ 4 

Zadania realizowane w Projekcie  
 

1. W ramach zadania nr 1 i 5  „Przeprowadzenie szkolenia w ramach specjalizacji z psychoterapii 
dzieci i młodzieży” zrekrutowanych zostanie 48 pracowników posiadających tytuł zawodowy 
magistra lub równorzędny na kierunku studiów w zakresie: psychologii, pielęgniarstwa, 
pedagogiki, resocjalizacji lub lekarskim w celu podniesienia kwalifikacji poprzez: 
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-  opanowanie wiedzy teoretycznej z zakresu bloku podstawowego programu specjalizacji; 
- opanowanie wiedzy teoretyczno-warsztatowej, psychoterapia własna oraz superwizja 
zawarte w bloku szczegółowym; 
- nabycie umiejętności praktycznych w bloku podstawowym i w bloku szczegółowym. 

2. W ramach zadania nr 4 i „Przeprowadzenie szkolenia w ramach specjalizacji z psychologii 
klinicznej dla psychologów” zrekrutowanych zostanie 25 psychologów i przygotowanie ich do 
pracy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w systemach opieki 
zdrowotnej, oświaty oraz pomocy społecznej w celu podniesienia kwalifikacji poprzez: 
- opanowanie wiedzy teoretycznej z zakresu bloku podstawowego programu specjalizacji w 
dziedzinie psychologii klinicznej; 
- opanowanie wiedzy teoretycznej z zakresu bloku szczegółowego: psychologia kliniczna 
dzieci i młodzieży; 
- nabycie umiejętności praktycznych w bloku podstawowym i w bloku szczegółowym: 
psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. 

3. W ramach zadania nr 2 i 6 Przeprowadzenie kursu szkoleniowego z terapii środowiskowej 
dzieci i młodzieży zrekrutowanych zostanie 48 pracowników ochrony zdrowia, którzy zostaną 
przygotowani do pracy w środowisku pacjenta i jego rodziny. Podniesione zostaną 
kwalifikacje tej grupy poprzez: 
- opanowanie wiedzy teoretycznej z zakresu zagadnień klinicznych okresu rozwojowego; 
- opanowanie podstawowych technik pracy w leczeniu środowiskowym dla dzieci, młodzieży i 
ich rodzin; 
- nabycie umiejętności praktycznych w bloku szkolenia. 

4. W ramach zadania nr 3 i 7 „Przeprowadzenie kursu dokształcającego dla lekarzy” 
zrekrutowanych zostanie 48 lekarzy specjalności innych niż psychiatria, którzy zostaną 
przygotowani do pracy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Podniosą 
się ich kompetencje poprzez: 
- opanowanie wiedzy teoretycznej z podstaw zaburzeń rozwoju, psychopatologii, diagnozy, 
etiologii oraz postępowania leczniczego w wybranych zaburzeniach psychicznych u dzieci 
 i młodzieży; 
- wymianę doświadczeń i refleksji w grupie szkoleniowej w odniesieniu do relacji  
z pacjentami w różnych okresach rozwojowych i ich rodzin, doświadczenia własne. 

 
§ 5 

Zgłoszenie do projektu i Rekrutacja  
 

1. Aby wziąć udział w projekcie należy spełnić warunki rekrutacji dla poszczególnych zdań 
realizowanych w projekcie zgodnie z kryteriami przyjęcia i terminami. 

2. Szczegółowe warunki rekrutacji dla Zadań nr 1 – 7 przedstawione zostały w Załącznikach do 
Regulaminu.  

3. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, równości płci, 
a także jawności i przejrzystości. 
 
 

III. Realizacja projektu 
 

§ 6 
Postanowienia ogólne 



 
 

Projekt pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego 
dzieci i młodzieży”  nr umowy POWR. 05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943 

 
 
 

 
1. Udział we wszystkich zadaniach Projektu jest bezpłatny. 
2. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem na 

zajęcia/wykłady/warsztaty/szkolenia. 
3. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełnienia kompletnego zestawu 

dokumentów projektowych i podania w nich swoich aktualnych danych osobowych 
powierzonych do przetwarzania oraz do niezwłocznego informowania Organizatora o 
wszelkich zmianach w/w danych. 

4. Udział w zajęciach jest obowiązkowy. 
5. Wymagana jest frekwencja, co najmniej 70% obecności. Nieobecność musi zostać 

usprawiedliwiona pisemnie (np. zwolnienie lekarskie.) 
6. W przypadku przerwania udziału w projekcie i jeżeli nie zostanie zrealizowana przewidziana 

frekwencja, Uczestnik może być pociągnięty do odpowiedzialności finansowej, pokrycia 
kosztów organizacji zajęć w sytuacji, gdy Organizator zostanie pociągnięty do takiej 
odpowiedzialności przez Instytucję Pośredniczącą. 

 
§ 7 

Obowiązki Uczestnika projektu 
 

1. Do obowiązków Kandydata, który zakwalifikowany zostanie do udziału we wsparciu będzie: 
- udział w pełnym wymiarze czasu w wybranej formie wsparcia, 
- uzupełnianie dokumentacji projektowej przekazanej przez Biuro Projektu (dokumenty 
wymagane w toku realizacji projektu i sprawozdawczości). 

2. Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Organizatora o niemożności 
uczestnictwa w którejś z zaplanowanych form wsparcia z powodu choroby lub ważnej 
sytuacji losowej. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do bieżącego informowania Uczelni o wszystkich zdarzeniach 
mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do bieżącego informowania Uczelni o zmianie swoich danych 
osobowych. 

5. O rezygnacji z uczestnictwa w wybranej formie wsparcia pracownik informuje Biuro Projektu 
w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniem przyczyny rezygnacji.  

6. W przypadku przerwania udziału w projekcie i jeżeli nie zostanie zrealizowana przewidziana 
frekwencja, Uczestnik może być pociągnięty do odpowiedzialności finansowej, pokrycia 
kosztów opłaconego szkolenia w sytuacji, gdy Organizator zostanie pociągnięty do takiej 
odpowiedzialności przez Instytucję Pośredniczącą. 

 
 

IV. Postanowienia końcowe 
 

§ 8 
 
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma Umowa o 
dofinansowanie Projektu nr:  POWR. 05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943 oraz przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 9 
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Załączniki do niniejszego Regulaminu dotyczące prowadzenia kursu szkoleniowego z terapii 
środowiskowej dzieci i młodzieży: 

1. Załącznik nr 2 - Zgłoszenia i Rekrutacja uczestników  Zadanie nr 2  
2. Załącznik nr 8 – Formularz zgłoszeniowy wraz z kwestionariuszem osobowym uczestnika 

projektu 
3. Załącznik nr 9 – Oświadczenie uczestnika projektu – RODO 
4. Załącznik nr 10 – Oświadczenie – kryterium kwalifikowalności  
5. Załącznik nr 11 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
6. Załącznik nr 12 – Zobowiązanie uczestnika projektu 
7. Załącznik nr 13 – Deklaracja uczestnika projektu dotycząca korzystania z noclegu 
8. Załącznik nr 14 – Wzór Umowy uczestnictwa w projekcie 

 
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 
 

§ 10 
 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2020r. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i przekazania aktualnej treści Uczestnikom 
Projektu. 
4. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Projektu, a także do wglądu w Biurze 
Projektu – Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań oraz: Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań; Gabinet Psychiatryczny 
Roman Ciesielski Wrocławski Instytut Psychoterapii, ul. Sołtysowicka 65a, 51-168 Wrocław; 
Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Projekt pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego 
dzieci i młodzieży”  nr umowy POWR. 05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943 

 
 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu  
 
 

Zgłoszenia i Rekrutacja uczestników 
Zadanie nr 2 Przeprowadzenie kursu szkoleniowego z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży 

 
 

 § 1 
Warunki ogólne 

1. W ramach zadania nr 2 „Przeprowadzenie kursu szkoleniowego z terapii środowiskowej 
dzieci i młodzieży” zrekrutowanych zostanie 24 pracowników posiadających wykształcenie 
wyższe (kwalifikacja pełna z poziomu 6 PRK) z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu, przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego co najmniej 
dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną lub z dziećmi i młodzieżą oraz 
zaświadczenia o odbyciu szkolenia treningowego mającego na celu rozwój osobisty i 
budowanie świadomości własnych zasobów w kontekście pracy z innymi wymiarze co 
najmniej 50 godzin w następujących typach szkoleń/treningów: grupy Balinta, trening 
interpersonalny lub praca z genogramem w celu podniesienia kwalifikacji poprzez:  

- opanowanie wiedzy teoretycznej z zakresu zagadnień klinicznych okresu 
rozwojowego,  

- opanowanie podstawowych technik pracy w leczeniu środowiskowym dla dzieci, 
młodzieży i ich rodzin, nabycie umiejętności praktycznych w bloku szkolenia. 

2. Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w większości formie weekendowych. W zależności od 
sytuacji epidemiologicznej w kraju będą się odbywały stacjonarnie lub za pośrednictwem 
platformy internetowej. 

3. Szkolenie obejmuje 480 godzin, w tym 280 godzin wykładowo-warsztatowych, 100 godzin 
terapii własnej i 100 godzin superwizji. Uczestników obowiązuje również realizacja 240 
godzin staży kierunkowych w placówkach leczenia psychiatrycznego środowiskowego oraz na 
oddziale całodobowym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży. 

4. Podmiot realizujący szkolenie: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu. 

5. Organizator zapewnia Uczestnikom projektu: 
a. materiały biurowe, dydaktyczne; 
b. usługę cateringową podczas zajęć; 
c. nocleg w kwocie do 160,00 zł brutto/osobę dla Uczestników, których miejsce 

zamieszkania jest oddalone o więcej niż 50 km (droga publiczną, a nie w linii prostej) 
od miejsca realizacji szkolenia oraz którzy przedłożą pisemną deklarację korzystania z 
noclegu (załącznik nr 13). 

 
§ 2 

Rekrutacja 
 

1. Szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji oraz terminach opublikowane zostaną na 
stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 
zakładce Komunikaty, a także Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu w zakładce 
Ogłoszenia. 
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2. Rekrutacja będzie uwzględniać równość szans w dostępie osób niepełnosprawnych z 
uwzględnieniem realizacji zajęć w przypadku osób niepełnosprawnych w dostosowanych 
pomieszczeniach i na dostosowanym sprzęcie. 

3. Rekrutację prowadzić będzie Zespół Rekrutacyjny. Promowane będą między innymi lata 
doświadczenia zawodowego, miejsce zatrudnienia oraz przydatność wiedzy nauczanej na 
kursie w pracy zawodowej kandydata.  

4. Kwalifikacja obejmować będzie 2 etapy: 
 Etap pierwszy rozpatrzenie Formularza zgłoszeniowego (format ankiety opracowany przez 

Zespół Rekrutacyjny) 
 Etap drugi rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Zespół Rekrutacyjny 
5. O wyborze Kandydata decyduje spełnianie kryteriów i warunków rekrutacji, prawidłowo 

złożony Formularz Zgłoszeniowy na kurs szkoleniowy z terapii środowiskowej dzieci i 
młodzieży z wymaganymi załącznikami oraz punkty rankingowe. Formularz Zgłoszeniowy 
należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretpsychdzieci@skp.ump.edu.pl 

6. W ciągu 5 dni roboczych od zakończenia rekrutacji, Kandydaci zostaną zakwalifikowani do 
Projektu, a listy będą dostępne w Biurze Projektu oraz wysłane do uczestników drogą 
mailową. 

7. Osoby wpisane na listę zobowiązane są w terminie 5  dni roboczych od daty powiadomienia o 
przyjęciu do uzupełnienia wymaganej  dokumentacji projektowej. 

8. Z zakwalifikowanymi Kandydatami, podpisana zostanie Umowa szczegółowo regulująca 
zobowiązania stron. 

9. Ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminu będzie uprawniało do uzyskania kwalifikacji 
zawodowej: Terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży. 
 

§ 3 
Zgłoszenie do Projektu 

1. Kandydat ubiegający się o udział w Projekcie musi spełniać łącznie poniższe warunki: 
Kandydat na uczestnika projektu posiadać musi wykształcenie wyższe (kwalifikacja pełna z 
poziomu 6 PRK) z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, 
przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego co najmniej dwuletnie doświadczenie 
zawodowe w pracy z rodziną lub z dziećmi i młodzieżą oraz zaświadczenia o odbyciu 
szkolenia treningowego mającego na celu rozwój osobisty i budowanie świadomości 
własnych zasobów w kontekście pracy z innymi wymiarze co najmniej 50 godzin w 
następujących typach szkoleń/treningów: grupy Balinta, trening interpersonalny lub praca z 
genogramem. 

2. Szkolenie adresowane jest do osób pracujących na terenie całej Polski, szczególnie 
województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, 
pomorskiego i opolskiego 

3. Uczestnikiem Projektu może być wyłącznie osoba, która w momencie rekrutacji do projektu 

jest zatrudniona1  w szczególności w publicznym systemie opieki zdrowotnej2, oświaty, 

poradniach psychologiczno – pedagogicznych lub jednostkach pomocy społecznej. 

                                                 
1 Osoby zaangażowane na podstawie umowy o pracę bez względu na wymiar etatu oraz na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, z wyłączeniem umowy o wolontariat. 
2 W szczególności podmioty posiadające zawartą z OW NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zgodnie z zarządzeniem nr 41/2018/DSOZ Prezesa 

mailto:sekretpsychdzieci@skp.ump.edu.pl


 
 

Projekt pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego 
dzieci i młodzieży”  nr umowy POWR. 05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943 

 
 
 

4. Uczestnik Projektu zobowiązuje się, że po otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu  

pozostanie zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu lub na kontrakcie w wymiarze godzinowym 

równoważnym 1/2 etatu w publicznym systemie ochrony zdrowia lub w jednostkach 

oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub w jednostkach pomocy 

społecznej przez 1 rok liczony od dnia zakończenia kursu. 

5. Aby zgłosić się do projektu Kandydat musi: 

d. wypełnić Formularz zgłoszeniowy wraz z kwestionariuszem osobowym uczestnika 

projektu (załącznik nr 8) 

e. podpisać Oświadczenie uczestnika projektu – RODO (załącznik nr 9) 

f.  podpisać Oświadczenie – kryterium kwalifikowalności  (załącznik nr 10) 

g.  podpisać Zgodę na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 11) 

h.  przedłożyć Zobowiązanie uczestnika projektu (załącznik nr 12) 

i.  przedłożyć Deklarację uczestnika projektu dotycząca korzystania z noclegu – jeżeli 

będzie korzystał (załącznik nr 13) 

j.  podpisać – Wzór umowy  (załącznik nr 14) 

                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 

umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień) 


