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Zaproszenie  

dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu do udziału w szkoleniu „Prawo zamówień publicznych  

i procedury wewnętrzne UMP” 
 
Szanowni Państwo, 
 
zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu prawa zamówień publicznych i procedur wewnętrznych UMP. 

1. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej w zakresie znajomości 

Prawa Zamówień Publicznych i procedur wewnętrznych UMP.  

2. Szkolenie podzielone będzie na dwie części: 

1) Część I: Prawo Zamówień Publicznych  

Szkolenie jednodniowe (8h) prowadzone przez wykładowcę, praktyka, osobę z wykształceniem prawniczym, 

posiadającą wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz doradztwa prawnego  

w zakresie zamówień publicznych po stronie Zamawiających, w szczególności z zakresu zamówień  

o charakterze medycznym. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie 

szkolenia. 

2) Część II: Procedury wewnętrzne UMP  

Szkolenie jednodniowe (2h) prowadzone przez pracownika Działu Zamówień Publicznych UMP. 

3. Szkolenia prowadzone będą online. Przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnicy otrzymają login do platformy, 

na której będzie odbywało się szkolenie. 

4. Terminy szkoleń 

1)  I grupa  - pracownicy administracyjni UMP (25 osób) 

 22.03.2021r – godz. 08:00 – 16:00  (Prawo Zamówień Publicznych 8h) 

 24.03.2021r – godz. 09:00 – 11:00 (procedury wewnętrzne UMP 2h) 

2) II grupa - pracownicy administracyjni UMP (25 osób) 

 23.03.2021r – godz. 08.00 – 16.00 (Prawo Zamówień Publicznych 8h) 

 24.03.2021r – godz. 12:00 – 14:00 (procedury wewnętrzne UMP 2h) 

3) III grupa - pracownicy dydaktyczni UMP (25 osób) 

 29.03.2021r – godz. 08.00 – 16.00 (Prawo Zamówień Publicznych 8h) 

 31.03.2021r – godz. 09:00 – 11:00 (procedury wewnętrzne UMP 2h) 

4) IV grupa - pracownicy dydaktyczni UMP (25 osób) 

 30.03.2021r – godz. 08.00 – 16.00 (Prawo Zamówień Publicznych 8h) 

 31.03.2021r – godz. 12:00 – 14:00 (procedury wewnętrzne UMP 2h) 

5. Uczestnicy:  

W rekrutacji mogą wziąć udział pracownicy administracyjni i dydaktyczni UMP. 
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Liczba osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu: 

 Grupa I i II -  pracownicy administracyjni UMP (dwie grupy po 25 osób) 

 Grupa III i IV -  pracownicy dydaktyczni UMP (dwie grupy po 25 osób) 

6. Rekrutacja:  

1) Zapisu na wybrany termin szkolenia należy dokonać w systemie WISUS, zakładka SYSTEMY --> POLAT. 
Platforma pOLAT otworzy się w nowym oknie. Następnie w zakładce Courses na platformie pOLAT należy 
wybrać: Zapisy na szkolenie „Prawo zamówień publicznych i procedury wewnętrzne UMP” 

2) W celu zgłoszenia się należy dostarczyć do Biura Projektu prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty 
rekrutacyjne: FORMULARZ OSOBOWY UCZESTNIKA PROJEKTU, FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (dokumenty do pobrania ze strony www UMP w ogłoszeniu o 
naborze lub z folderu dostępnego przy zapisach na platformie pOLAT). 

3) Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w szkoleniu w systemie pOLAT oraz dostarczenia wypełnionej 
i podpisanej dokumentacji rekrutacyjnej do Kancelarii UMP ul. Fredy 10 upływa dnia 05.03.2021r. (godz. 
15:00) 

Dokumenty należy skierować na: 
Dorota Maciejewska 
Dział Nauki, Zarządzania Projektami i Współpracy z Zagranicą  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań 

4) Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń 

 

Nabór realizowany jest w ramach projektu „Uniwersytet z Misją – Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy  

o dofinansowywanie POWR.03.05.00-00-Z068/18. 

 

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu  

Dorota Maciejewska: dmaciejewska@ump.edu.pl, tel. 61 854 62 91 

 

Załączniki: 

 FORMULARZ OSOBOWY 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 OŚWIADCZENIE 
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