
  

  

 

Projekt „Profesjonalny diagnosta laboratoryjny” 
jest współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regulamin Projektu 

 

„Profesjonalny diagnosta laboratoryjny” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Profesjonalny diagnosta 

laboratoryjny”, nazywany dalej „Regulaminem” określa zasady rekrutacji, w tym naboru, 

kwalifikowania i wyboru uczestników projektu oraz zasady uczestnictwa w Projekcie 

„Profesjonalny diagnosta laboratoryjny”, zwanego dalej „Projektem”, realizowanego przez: 

Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” 

2. Niniejszy regulamin określa ponadto prawa i obowiązki Uczestników Projektu związane z ich 

udziałem w Projekcie oraz zakres wsparcia przewidzianego dla Uczestników Projektu. 

 

§ 1 Informacje ogólne 

1. Projekt „Profesjonalny diagnosta laboratoryjny” realizowany jest przez Region Środkowo-

Wschodni NSZZ „Solidarność” w Lublinie w okresie 01.01.2019 r.–30.06.2020 r. na podstawie 

umowy o dofinansowanie projektu. 

2. Projekt nr POWR.05.04.00-00-0137/18 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.4: Kompetencje 

zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Celem głównym Projektu jest rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych kadry medycznej 

poprzez podniesienie umiejętności zawodowych z zakresu nowoczesnych metod diagnostyki u 

min. 360 (z 400) diagnostów laboratoryjnych z obszaru całej Polski w okresie do 30.06.2020 r. 

4. Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest poprzez biuro projektu: 

 Region Środkowo-wschodni NSZZ „Solidarność”, 20-109 Lublin, ul. Królewska 3, pokój 35 

- e-mail: projekt.lublin@solidarnosc.org.pl, tel. 81 5320811 w. 31, fax 81 5323301 

Biuro Projektu czynne: 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 9.00-15.00. 

5. Projekt realizowany jest na terenie całej Polski. 

6. Niniejszy Regulamin określa: 

A. Zasady przeprowadzenia rekrutacji uczestników do projektu „Profesjonalny diagnosta 

laboratoryjny”; 

B. Kryteria rekrutacji; 

C. Formy wsparcia w ramach Projektu; 

D. Prawa i obowiązki Uczestników Projektu oraz zasady realizacji poszczególnych działań w 

ramach Projektu. 

7. Bieżący nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu. 

 

§ 2 Uczestnicy Projektu 

Projekt zakłada udział 400 Uczestników Projektu – diagnostów laboratoryjnych z obszaru całego 

kraju, pracujących w laboratoriach posiadających co najmniej 1 umowę z podmiotem leczniczym 

posiadającym umowę z OW NFZ. 
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§ 3 Rekrutacja uczestników projektu 

1. Proces rekrutacji uczestników do Projektu będzie realizowany w okresie od I 2019 do XII 2019 r. 

2. Selekcję przeprowadzi Zespół Projektowy w zakresie kryteriów formalnych oraz doradcy 

personalni (2 osoby) w zakresie kryteriów merytorycznych. 

3. Osoby dokonujące oceny formalnej i merytorycznej zobowiązane są do podpisana deklaracji 

bezstronności. 

4. Rekrutacja prowadzona jest w biurze projektu w Lublinie. 

5. Etapy rekrutacji: 

4.1. akcja informacyjna – udostępnienie zainteresowanym podmiotom dokumentacji, tj. 

Regulaminu rekrutacji, Formularzy zgłoszeniowych, informacji o projekcie; 

4.2. złożenie dokumentów – złożenie w wyznaczonym terminie formularza zgłoszeniowego w 

formie papierowej wraz z załączonymi podpisanymi oświadczeniami i zgodami – 

dopuszczalna forma to kopia dokumentów przesłana e-mailem lub faxem. Oryginały 

dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć do Biura Projektu w ciągu 5 dni 

kalendarzowych od dnia wysłania kopii dokumentów (liczy się data wpływu do Biura 

Projektu). Zgłoszenie przesłane wyłącznie w formie kopii pozostaje bez rozpatrzenia. 

4.3. ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych pod kątem formalnym 

i merytorycznym, sprawdzenie przyznanych punktów; 

4.4. stworzenie listy uczestników zakwalifikowanych dla każdego z terminów i listy rezerwowej. 

6. Formularz rekrutacyjny dostępny będzie w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 

www.solidarnosc.org.pl/lublin. 

 

§ 4 Kryteria rekrutacji 

1. Kryteria naboru są weryfikowane zgodnie z danymi przedstawionymi w Formularzu 

zgłoszeniowym oraz z załączonymi podpisanymi oświadczeniami i zgodami. 

2. Etap 1 – ocena formalna dokonywana przez Zespół Projektowy w metodzie 0-1 spełnia/nie 

spełnia 

2.1. Kryteria dostępu: 

 Spełnienie kryterium grupy docelowej wskazane w § 2 Uczestnicy Projektu 

2.2. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. Wezwanie następuje wyłącznie w formie 

e-mail, na adres wskazany w formularzu rekrutacyjnym. Uzupełnienia braków formalnych 

musi nastąpić w ciągu 2 dniu roboczych od wysłania e-mail z informacją o konieczności 

uzupełnienia braków formalnych. Za datę uzupełnienia braków formalnych przyjmuję się 

datę wpływu do Biura Projektu oryginalnych, uzupełnionych dokumentów pozbawionych 

braków formalnych. Ocena przeprowadzona będzie za pomocą karty oceny. 

2.3. Wyłonione osoby przejdą do 2 etapu. 

3. Etap 2 – ocena niezbędności wsparcia – ocena merytoryczna 

Opis przewidywanych korzyści jakościowych dla systemu ochrony zdrowia płynących z 

udziału w danych szkoleniach  

Ocena będzie przeprowadzona za pomocą karty oceny przez 2 doradców. Merytorycznej 

ocenie podlegać będzie opis przewidywanych korzyści jakościowych dla systemu ochrony 

http://www.flop.lublin.pl/
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zdrowia płynących z udziału w danych szkoleniach. W wyniku oceny merytorycznej każdy z 

doradców przyznać może od 0 do 10 pkt. 

3.1.  Doradcy po ocenie merytorycznej przyznają też punkty za kryteria rekrutacyjne 

premiujące: płeć; mężczyzna jako grupa defaworyzowana – 10 punktów. 

3.2. W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń. 

3.3. Stworzona zostanie lista rezerwowa stanowiąca min. 20% uczestników. 

3.4. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione mailowo lub telefonicznie. 

3.5. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia danej osoby będzie rekrutowana do udziału w 

projekcie osoba z 1 miejsca na liście rezerwowej. 

3.6. Rekrutacja prowadzona będzie do momentu zrekrutowania wymaganej liczby osób. 

 

§ 5 Formy wsparcia w ramach Projektu 

1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia każdego Uczestnika Projektu: 

1.1. Udział w kursach dla diagnostów laboratoryjnych (40 grup po 10 osób) 

1.2. Każdy z Uczestników Projektu będzie mógł wziąć udział w jednym z poniższych kursów 

specjalistycznych: 

- Diagnostyka chorób autoimmunologicznych 

- Diagnostyka chorób rzadkich 

- Genetyka nowotworów 

- Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii 

- Hemostaza w praktyce 

- Kontrola jakości w laboratorium 

- Hormony i nadciśnienie 

- Cytologia nowotworów płuca wraz z diagnostyką płynów z jam ciała 

- Diagnostyka nowotworów 

1.3. Co najmniej 1 kurs dla min. 1 grupy (10 os.) to: diagnostyka chorób płuc. Kurs 

wpisywać się będzie w Krajowy program zmniejszania umieralności z powodów 

przewlekłych chorób płuc – diagnostyka profilaktyczna. 

1.4. Możliwe będzie rozszerzenie tematyki kursów o dodatkowe zagadnienia – zgodnie z 

potrzebami uczestników projektu. 

1.5. Kursy będą realizowane co najmniej na terenie 3 województw – ostateczne miejsce 

kursu wg zainteresowania i potrzeb uczestników projektu. 

1.6. Kursy będą wymagać wyjazdowego charakteru, z noclegami i wyżywieniem. Ponadto 

uczestnikom projektu zapewniony zostanie dojazd, materiały szkoleniowe oraz 

ubezpieczenie. 

1.7. Noclegi dotyczyć będą osób, które mieszkają powyżej 50 km od miejsca szkoleń. 

1.8. Sale szkoleniowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby 

wyposażone m.in. w sprzęt słuchawkowy dla niedosłyszących, narzędzia TIK. 

 

§ 6 Prawa i obowiązki Uczestników Projektu 

1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do: 
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1.1. udziału w Projekcie, w tym do bezpłatnego skorzystania z oferowanego w ramach projektu 

transportu/zwrotu kosztów dojazdu, wyżywienia, noclegów, ubezpieczenia, materiałów 

szkoleniowych; 

1.2. korzystania zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę merytoryczną; 

1.3. zgłoszenia uwag i oceny wsparcia, które otrzymuje w Projekcie; 

2. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku gdy:  

2.1. rezygnacja zgłoszona została do Biura Projektu do 30 dni przed rozpoczęciem pierwszej 

formy wsparcia w Projekcie, jeśli na uczestnika nie zostały poniesione koszty. 

2.2. rezygnacja w późniejszym terminie jest możliwa jedynie w przypadków zaistnienia ważnych 

nieprzewidzianych okoliczności. Wówczas Uczestnik Projektu jest zobowiązany do złożenia 

niezwłocznie pisemnej informacji o rezygnacji wraz z dokumentacją potwierdzającą 

zaistnienie ww. okoliczności. 

3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie lub skreślenia 

z listy Uczestników Projektu spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w 

niniejszym Regulaminie Region Środkowo-wschodni NSZZ „Solidarność” może żądać od 

Uczestnika Projektu zwrotu poniesionych kosztów związanych z jego uczestnictwem w Projekcie, 

a uczestnik będzie zobowiązany pokryć poniesione wydatki. 

4. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

4.1. podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie – załącznik do Regulaminu; 

4.2. uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia w Projekcie i potwierdzenie ich realizacji 

własnoręcznym podpisem na listach obecności i innych dokumentach projektu; 

4.3. wypełniania w trakcie udziału w Projekcie ankiet ewaluacyjnych i poddania się badaniom 

ewaluacyjnym związanych z udziałem w Projekcie, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu; 

4.4. bieżącego informowania Zespołu Projektowego o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić dalszy udział w Projekcie. 

 

§ 7 Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników projektu będą przechowywane i przetwarzane przez Organizatora 

Projektu wyłącznie w celu aplikowania o środki europejskie i realizacji Projektu, w szczególności 

potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, 

monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w 

ramach Programu. 

1. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych. 

 

§ 8 Inne postanowienia 

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o 

dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz 

obowiązujące wytyczne i zasady w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020. 
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2. Region Środkowo-wschodni NSZZ „Solidarność” zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do 

Regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów. 

3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa w Projekcie 

Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani przez Projektodawcę telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących 

informacji przedstawionych w dokumentach rekrutacyjnych. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 01.01.2019 r. 

6. Regulamin Projektu jest dostępny w biurze projektu oraz na stronie 

www.solidarnosc.org.pl/lublin. 

7. Integralna częścią niniejszego Regulaminu są następujące załączniki (wzory dokumentów): 

Wzór formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami 

Wzór umowy 

Wzór Karty oceny 


