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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony
zdrowia”

§1
Postanowienia ogólne
1. Beneficjentem (Organizatorem) Projektu jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów, ul. Nowogrodzka
31, 00-511 Warszawa (biuro KIF – Pl. Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa),
2. Biuro Projektu mieści się w Warszawie – Pl. Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa,
tel. (22) 230-20-23, dostępne dla Uczestników/czek Projektu w godz. 9:00 – 15:00, strona
internetowa: www.kif.info.pl.
3. Projekt realizowany jest w okresie od 02.11.2018 r. do 31.10.2020 r.
4. Projekt współfinansowany jest z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś
priorytetowa V, Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe
i kwalifikacje kadr medycznych.
5. Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0132/18-00.
6. Projekt skierowany jest do 500 Uczestników/czek spełniających wymagania określone w § 4
niniejszego Regulaminu.
7. Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji zawodowych u 500 fizjoterapeutów/tek
zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia z zakresu chorób układu krążenia,
chorób układu oddechowego oraz chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego
odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju, poprzez
zastosowanie specjalistycznego wsparcia szkoleniowego w zakresie:
− fizjoterapii ortopedycznej,
− fizjoterapii neurologicznej,
− fizjoterapii pulmonologiczno - kardiologicznej,
− badania fizjoterapeutycznego i dokumentacji medycznej w oparciu o ICF.
8. Udział w projekcie jest bezpłatny.
9. Uczestnik ma prawo wziąć udział w jednym 8-dniowym szkoleniu składającym się z modułu
obowiązkowego i modułu specjalistycznego.
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§2
Słownik określeń użytych w regulaminie
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
2. Organizator – Krajowa Izba Fizjoterapeutów, prowadząca wyżej wymienione zadanie w ramach
Projektu (w skrócie KIF),
3. Partner Organizatora – Uniwersytet Medyczny w Lublinie realizujący w oparciu o Umowę
partnerską wyżej wymienione zadanie w ramach projektu (w skrócie UMLUB),
4. Umowa o dofinansowanie projektu – umowa zawarta przez KIF z Instytucją Pośredniczącą
określająca zasady realizacji Projektu oraz jego dofinansowania w ramach programu,
5. Kandydat/tka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie
zasad określonych w regulaminie,
6. Uczestnik/czka Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie na podstawie zasad
określonych w regulaminie, która podpisała deklarację uczestnictwa i umowę uczestnictwa
w projekcie,
7. Komisja Rekrutacyjna – zespół osób powołanych przez Koordynatora Projektu, weryfikujących
dokumenty i zatwierdzających listy Uczestników/czek Projektu,
8. Projekt – Projekt „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych
w publicznym systemie ochrony zdrowia” realizowany przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów na
podstawie umowy o dofinansowanie Projektu,
9. Strona internetowa Projektu – serwis internetowy zawierający szczegółowe informacje dotyczące
Projektu, dostępny pod adresem: https://kif.info.pl/szkolenia-fizjoterapeutyczne-projektwspolfinansowany-przez-unie-europejska/
§3
Zakres wsparcia oferowany w ramach projektu
Oferowane w ramach projektu wsparcie obejmuje:
1. Specjalistyczne wsparcie szkoleniowe w zakresie:
− fizjoterapii ortopedycznej,
− fizjoterapii neurologicznej,
− fizjoterapii pulmonologiczno - kardiologicznej,
− badania fizjoterapeutycznego i dokumentacji medycznej w oparciu o ICF.
2. Materiały edukacyjne do zajęć,
3. Certyfikat ukończenia szkolenia,
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4. Wyżywienie,
5. Zapewnienie noclegów (szczegółowe warunki określone w § 6).
§4
Zasady realizacji projektu
1.

Uczestnik/czka będzie uczestniczył w dwóch modułach, po 40 godzin dydaktycznych każdy, co
daje łącznie 80 godzin dydaktycznych tj. 8 dni szkoleniowych (godzina dydaktyczna rozumiana
jest jako 45 minut zajęć).
2. Szkolenia specjalistyczne odbywać się będą w pięciu województwach: mazowieckim, śląskim,
pomorskim, lubelskim i wielkopolskim (100 Uczestników/czek na jedno województwo).
3. Szkolenia będą prowadzone w 24 – 30 osobowych grupach.
4. Szkolenia będą prowadzone z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
5. Szkolenia kończą się przeprowadzeniem egzaminu, zdawanego w formie testu oraz egzaminu
praktycznego. Wynik pozytywny egzaminu oznacza zdobycie minimum 60% punktów.
6. Warunkiem przystąpienia do egzaminu, po ukończeniu każdego z dwóch modułów jest
minimum 90% obecność Uczestnika/czki na zajęciach, potwierdzona własnoręcznym podpisem
na liście obecności.
7. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć.
8. Organizator zapewnia zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji
Projektu.
9. Organizator zapewni, by wszystkie miejsca, w których prowadzone będą działania projektowe
były w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
10. Organizator Projektu zobowiązuje się do rzetelności w organizowaniu zajęć i stałego nadzoru
metodycznego i organizacyjnego nad realizacją Projektu.
11. Informacje o projekcie, formularze oraz aktualne harmonogramy zajęć dostępne będą na
stronie internetowej Projektu:
§5
Zakres programu szkoleń w ramach projektu
1. Moduł obowiązkowy dla wszystkich Uczestników/czek
a) Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF.
− wprowadzenie do tematyki ICF (Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania,
Niepełnosprawności i Zdrowia,
− zasady badania i oceny pacjenta na wszystkich poziomach ICF: aktywność, uczestnictwo,
struktura ciała, funkcja ciała, czynniki osobowe i towarzyszące, praktyczne wykonywanie
testów na wszystkich poziomach ICF,
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− zastosowanie obiektywnych testów na poziomie ograniczonej aktywności i uczestnictwa
z użyciem klasyfikatorów ICF, praktyczne zastosowanie klasyfikatorów po wykonaniu
testów,
− interpretacja wyników badania i ocena skuteczności wykonanej terapii, praktyczne liczenie
postępów w terapii z wykorzystaniem testów,
− znaczenie dokumentacji medycznej, prawo medyczne dla fizjoterapeutów,
odpowiedzialność prawna fizjoterapeutów w odniesienie do nowej sytuacji prawnej, nauka
praktyczna w wykonywania dokumentacji medycznej w dziedzinie fizjoterapii,
− egzamin.
2. Moduły do wyboru przez Uczestnika/czki (każdy Uczestnik/czka może wybrać jeden moduł):
a) Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii ortopedycznej.
− znaczenie wywiadu w fizjoterapii ortopedycznej, czerwone flagi przeciwwskazania do
fizjoterapii, praktyczne przeprowadzenie wywiadu z pacjentem włącznie z praktyczną
prezentacją tzw. Czerwonych Flag,
− badanie różnicowe i testy w fizjoterapii ortopedycznej na poziomie aktywności,
uczestnictwa, struktury i funkcji ciała, praktyczne wykonanie testów na poziomie
ograniczonej aktywności u pacjentów ortopedycznych oraz praktyczne wykonanie badania
różnicowego na poziomie funkcji i struktury ciała pacjenta,
− strategia terapii hypomobilności (OSTH), nauczanie praktyczne technik mobilizujących na
kręgosłup i stawy obwodowe pochodzących z takich koncepcji jak: PNF, trening medyczny,
terapia manualna
− OSTH i niestabilność, praktyczne nauczanie technik stabilizacyjnych na kręgosłup i stawy
obwodowe pochodzących z takich koncepcji jak: PNF, trening medyczny, terapia manualna,
− strategia terapii bólu, nauczanie praktyczne technik przeciwbólowych na kręgosłup i stawy
obwodowe pochodzących z takich koncepcji jak: PNF, terapia manualna, Cyriaz, Mckenzie i
innych)
− znaczenie profilaktyki fizjoterapeutycznej, ból kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowe,
przedstawienie i praktyczny trening programów profilaktycznych polskich i zagranicznych
dla pacjentów ortopedycznych,
− egzamin.
b) Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej.
− znaczenie wywiadu w fizjoterapii neurologicznej, czerwone flagi przeciwwskazania do
fizjoterapii, praktyczne przeprowadzenie wywiadu z pacjentem włącznie z praktyczną
prezentacją tzw. Czerwonych Flag w fizjoterapii neurologicznej,
− badanie i testy w fizjoterapii neurologicznej na poziomie aktywności, uczestnictwa,
struktury i funkcji ciała, praktyczne wykonanie testów na poziomie ograniczonej aktywności
u pacjentów ortopedycznych oraz praktyczne wykonanie badania różnicowego na poziomie
funkcji i struktury ciała pacjenta neurologicznego,
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− omówienie strategii terapii wiotkości, nauczanie praktyczne technik fizjoterapeutycznych
mających na celu podniesienie napięcia mięśniowego np. u pacjenta po urazie splotu
barkowego, wykorzystanie technik z koncepcji Bobath, PNF, Core stability i innych,
− omówienie strategii terapii spastyczności, nauczanie praktyczne technik
fizjoterapeutycznych mających na celu obniżenie napięcia mięśniowego np. u pacjenta po
udarze mózgu SM, urazie czaszkowo-mózgowym, techniki z koncepcji Bobath, PNF, Vojta,
− zaburzenia równowagi, nauczanie praktyczne technik fizjoterapeutycznych np. u pacjenta
po udarze mózgu SM, urazie czaszkowo-mózgowym, operacji guza mózgu, wykorzystanie
technik z koncepcji Bobath, PNF, Vojta i innych programów treningu równowagi jak np.
Otago,
− zasady współpracy w zespole – lekarz neurolog, logopeda, nauczanie praktyczne roli
fizjoterapeuty w zespole specjalistów, nauczanie zasad komunikacji i współpracy oraz
akceptacji swoich kompetencji,
− objawy towarzyszące: Afazja, Apraksja, zaniedbywanie połowicze itp., nauczanie
praktyczne technik fizjoterapeutycznych mających na celu stymulację mięśni mimicznych,
języka, oddechowych, wykorzystanie technik z koncepcji Bobath, PNF, Vojta i innych,
− egzamin.
c) Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii pulmonologiczno - kardiologicznej.

− znaczenie wywiadu w fizjoterapii pulmonologiczno-kardiologicznej, czerwone flagi
przeciwwskazania do fizjoterapii, moment rozpoczęcia terapii, dozowanie treningu,
praktyczne przeprowadzenie wywiadu z pacjentem włącznie z praktyczną prezentacją tzw.
Czerwonych Flag w fizjoterapii pulmonologiczno-kariologicznej,
− badanie i testy w fizjoterapii pulmonologiczno-kardiologicznej na poziomie aktywności,
uczestnictwa,
− struktury i funkcji ciała, testy wydolnościowe, nauczanie praktyczne testów specyficznych
dla pacjentów tej
grupy, nauczanie fizjologii wysiłku, obciążania i treningu
kardiologicznego,
− omówienie strategii terapii w fizjoterapii pulmonologiczno-kardiologicznej, najczęstsze
problemy, nauczanie praktyczne treningu i używania przyrządów do fizjoterapii
pulmonologiczno-kardiologicznej typu: spirometria, odsysanie, ergometr itp.,
− zasady współpracy w zespole – lekarz kardiolog, pulmonolog, psycholog, nauczanie
praktyczne roli fizjoterapeuty w zespole specjalistów, nauczanie zasad komunikacji i
współpracy oraz akceptacji swoich kompetencji,
− znaczenie współpracy pacjenta, trening w domu, fizjoprofilaktyka, przedstawienie i
praktyczny trening programów profilaktycznych polskich i zagranicznych dla pacjentów
ortopedycznych,
− egzamin.

§6
Kryteria uczestnictwa w Projekcie
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1. Projekt skierowany jest do fizjoterapeutów/tek, którzy z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału
w Projekcie, mających prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty, zatrudnionych lub
współpracujących z podmiotem leczniczym posiadającym kontrakt z Oddziałem Wojewódzkim
Narodowego Funduszu Zdrowia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna).
2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie kompletu następujących dokumentów
wymaganych na etapie rekrutacji:
a) formularz zgłoszenia udziału (załącznik nr 1),
b) oświadczenie uczestnika/czki projektu (załącznik nr 2),
c) kopia dyplomu ukończenia uczelni/technikum,
d) zaświadczenie z miejsca pracy lub oświadczenie podmiotu leczniczego o współpracy w ramach
umowy cywilnoprawnej z Uczestnikiem/czką projektu wraz ze wskazaniem, że podmiot
leczniczy posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Oddziałem
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (załącznik nr 5),
3. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów:
www.kif.info oraz w Biurze Projektu.
4. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego:
Krajowa Izba Fizjoterapeutów - Pl. Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa,
lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@kif.info.pl
5. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim w sposób czytelny.
6. Przyjęcie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydata/tki nie stanowi zobowiązania Organizatora
do udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
7. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
8. Decyduje data wpływu do Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
9. Spełnienie wymogów formalnych uczestnictwa w projekcie :
a) pozytywna ocena Komisji Rekrutacyjnej,
b) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień,
c) podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie,
d) zawarcie umowy uczestnictwa w projekcie.
§7
Kryteria rekrutacji do Projektu
1. Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona oddzielnie na każdą grupę szkoleniową lub kilka grup
szkoleniowych zgodnie z ogłoszeniem o rekrutacji, na wskazane przez Organizatora terminy
szkoleń, przy czym szkolenia będą organizowane systematycznie.
2. Procedura rekrutacji Uczestników/czek obejmować będzie:
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a) dostarczenie przez Kandydata/tki dokumentów zgłoszeniowych,
b) weryfikację przez Komisję Rekrutacyjną złożonych zgłoszeń oraz po pozytywnej weryfikacji
kwalifikację Uczestnika/czki do Projektu w oparciu o kryteria kwalifikowalności.
3. Skład Komisji Rekrutacyjnej stanowią: dwóch Członków Prezydium KRF, Przedstawiciel Partnera
projektu, koordynator Projektu oraz specjalista ds. rekrutacji. Nad rekrutacją czuwać będzie
kierownik Projektu.
4. Komisja rekrutacyjna przed uruchomieniem każdego szkolenia dokona weryfikacji dokumentów
zgłoszeniowych w celu zakwalifikowania i ustalenia podstawowej i rezerwowej listy
Uczestników/czek.
5. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji biorąc pod uwagę:
a) kryteria formalne:
− kompletność dokumentów zgłoszeniowych,
− prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (0 - 1 pkt),
− dyplom ukończenia uczelni/technikum (0 - 1 pkt)
− zatrudnienie lub współpraca z podmiotem leczniczym posiadającym kontrakt z Oddziałem
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (0 - 1 pkt),
b) kryterium premiujące:
wykształcenie średnie (0 - 5 pkt),
c) kryterium wspomagające:
kolejność zgłoszeń.
6. O zakwalifikowaniu Kandydata/tki decydują liczba uzyskanych punktów z oceny wg kryterium
premiującego a w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez 2 lub więcej osób decyduje
kolejność zgłoszeń.
7. Kandydat/tka z listy rezerwowej będzie kwalifikowany do udziału w Projekcie w przypadku
rezygnacji osoby z listy podstawowej (przed rozpoczęciem szkolenia).
8. Wszyscy Uczestnicy/czki zakwalifikowani do Projektu zostaną niezwłocznie poinformowani
o wynikach posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem
operatora pocztowego lub poczty elektronicznej.
9. Kandydaci/tki zakwalifikowani do udziału w Projekcie są zobowiązani do poinformowania
Organizatora czy podtrzymują chęć uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie po otrzymaniu
informacji o wynikach rekrutacji, nie później niż 14 dni przed terminem szkolenia.
10. Każdy z zakwalifikowanych do Projektu Kandydatów/tek potwierdzi spełnienie kryteriów
kwalifikowalności poprzez podpisanie:
a) Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 3),
b) Umowy uczestnictwa (załącznik nr 4),
§8
Zasady przyznania noclegu
__________________________________________________________________________________________________________

Umowa nr POWR.05.04.00-00-0132/18-00
Tytuł Projektu: Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zasady zapewnienia noclegu dla Uczestnika/czki Projektu:
1. Zapewnienie noclegu przez Organizatora odbywa się na podstawie deklaracji Uczestnika/czki
zawartej w formularzu zgłoszenia udziału (załącznik nr 1);
2. Organizator w ramach Projektu zapewni miejsce noclegowe w sytuacji, gdy miejsce szkolenia
oddalone jest o minimum 50 km od miejsca zamieszkania Uczestnika/czki;
3. Miejsce noclegowe zostanie wskazane przez Organizatora najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem
szkolenia;
4. Organizator zapewni Uczestnikowi/czce nocleg w miejscu noclegowym o standardzie hotelu 3*,
w pokojach 1-osobowych lub 2-osobowych, dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami wraz ze śniadaniem i kolacją;
§9
Zasady monitoringu Uczestników
1. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na
zajęciach poprzez podpisanie listy obecności.
2. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do udziału w badaniach ankietowych dla potrzeb monitoringu
realizacji wskaźników Projektu i sprawozdawczości, prowadzonych zarówno przez Organizatora,
Instytucję Pośredniczącą, jak i inne podmioty upoważnione w tym zakresie oraz do wypełniania
innych dokumentów w tym testów kwalifikacji przed i po zakończeniu każdego ze szkoleń
(modułów) celem weryfikacji poziomu uzyskanych efektów kształcenia niezbędnych do
prawidłowej realizacji Projektu.
3. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do podania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym
danych osobowych, niezbędnych Organizatorowi, do rejestracji w systemie monitorowania
Uczestników/czek oraz do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących
powyższego, nie później niż w terminie 7 dni od ich zaistnienia.
4. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do rzetelnego, sumiennego i niezwłocznego uzupełniania
wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora.
§ 10
Prawa i obowiązki Uczestników/czek
1. Uczestnik/ka szkolenia ma prawo do:
a) udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) otrzymania materiałów edukacyjnych,
c) oceny szkolenia i osób prowadzących szkolenie,
d) skorzystania z noclegu.
2. Uczestnik/czka szkolenia jest zobowiązany/a do:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
przestrzegania postanowień deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz umowy uczestnictwa,
udziału w zajęciach w wyznaczonych terminach, godzinach i miejscu,
uczestnictwa w co najmniej 90% zajęć pod rygorem skreślenia z listy Uczestników/czek,
punktualności i rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami osób
prowadzących,
wypełniania kwestionariuszy, testów oraz ankiet ewaluacyjnych w celu przygotowania raportu
z walidacji kwalifikacji uzyskanych przez Uczestników/czek,
uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, a w szczególności do:
podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru materiałów edukacyjnych i certyfikatów
ukończenia szkolenia oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora a związanych
z realizacją Projektu
niezwłocznego poinformowania o rezygnacji ze szkolenia,
informowania o zmianach danych osobowych, w tym adresu zamieszkania, numeru telefonu,
adresu e-mail,
przekazania Organizatorowi, w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie, danych
dotyczących mojego statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub
szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
§ 11
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach
i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt 11.1 niniejszego paragrafu mogą wynikać
z ważnych przyczyn osobistych lub z przyczyn zdrowotnych/działania siły wyższej i z zasady nie
mogą być znane Uczestnikowi/czce w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Uczestnik/czka jest zobowiązany niezwłocznie
powiadomić Organizatora o tym fakcie.
4. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki na jego miejsce jest przyjmowana pierwsza osoba z listy
rezerwowej, pod warunkiem, że rezygnacja nastąpiła przed rozpoczęciem szkolenia.
5. W przypadku odmowy wzięcia udziału w Projekcie przez tę osobę do udziału w Projekcie jest
kwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.
§ 12
Zgoda na użyczenie wizerunku
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Uczestnik/czka szkolenia wyraża nieodpłatnie zgodę na użyczenie swojego wizerunku na zdjęciach
zrobionych podczas szkolenia, w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych, ani
prawnych do ich publikacji w materiałach marketingowych Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

§ 13
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników/czek projektu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie
w celu umożliwienia prawidłowej realizacji Projektu a w szczególności do potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia Uczestnikom projektu, monitoringu, kontroli,
sprawozdawczości, ewaluacji Projektu oraz działań informacyjno-promocyjnych.
2. Krajowa Izba Fizjoterapeutów zobowiązuje się przestrzegać zapisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, oraz Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych w stosunku do powierzonych przetwarzanych danych osobowych.
3. W ramach przedmiotowego Projektu do przetwarzania danych osobowych mogą być
dopuszczone jedynie osoby lub podmioty, które posiadają imienne upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych lub zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji
projektu są zobowiązane do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu ich poufności.
§ 14
Odpowiedzialność za szkody
Uczestnicy/czki szkoleń organizowanych przez Krajowa Izbę Fizjoterapeutów są odpowiedzialni
finansowo za szkody spowodowane przez siebie w trakcie trwania szkoleń z własnej winy na
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego lub z tytułu nienależytego wykonania umowy uczestnictwa
w Projekcie. Winni są w terminie 7 dni od wyrządzenia szkody na pokrycie jej kosztów (naprawy lub
zakupu nowego, takiego samego sprzętu).
§ 15
Odpowiedzialność za mienie
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy przez Uczestnika/czki w czasie
trwania szkolenia oraz po jego zakończeniu.
§ 16
Skutki zgłoszenia
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Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się
z niniejszym Regulaminem. Przyjęcie przez Organizatora formularza zgłoszeniowego jest formą
zapisu na szkolenie, skutkuje akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy w dacie przyjęcia
zgłoszenia przez Organizatora.
§ 17
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Organizatora Projektu.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Krajowej Izby Fizjoterapeutów w oparciu o
wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej projektu.
4. Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu.
5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne
spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu będą rozstrzygane na drodze postępowania
sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.
6. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych,
warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia udziału;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu.
Załącznik nr 3 - Deklaracja Uczestnika/czki Projektu;
Załącznik nr 4 - Umowa uczestnictwa w Projekcie;
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Załącznik nr 5 - Wzór zaświadczenia z miejsca pracy lub oświadczenia podmiotu leczniczego o
współpracy w ramach kontraktu z Uczestnikiem/czką projektu wraz ze wskazaniem, że podmiot
leczniczy posiada umowę z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia;
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