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REGULAMIN REKRUTACJI SP ZOZ WSPRiTS W PłOCKU

do udziału w projekcie pn. "Zwięl<szenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego

oraz zespołów transpońu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID_19')

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Pro gramu Operaryj ne go'Woj ew ó dztw a Mazowieckiego na lata 201 4 -2020

I. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin Rekrutacji jest dokumentem wewnętrznym Partnera Projektu, ti. SP ZOZ

WSPRiTS w Płocku, zostń sporządzony na podstawie ,,Szczegółowych zasad udzińu

SP ZOZ WSPRiTS w Płocku w projekcie pn."Zvńększenie potencjału zespołów ratownictwa

medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu

COVID-19" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Woj ewó dńvła Mazowieckiego na lata 20I 4-2020 oruz

O gó lnych zasad r e alizacji proj ektu.

2. Regulamin określa zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników projeklu,

o którym mowa w pkt 1.

3. Uczestnikami PĄektu mogą byó pracownicy SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, tj. osoby

zatrudnione na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, wykonujący czynności:

tl człottków zespołów i dyspozytorów medycznych w rodzajach świadczeń: ratownictwa

medycznego, transportu medycznego i transportu sanitarnego (zespół TS tzrłr. COVID-I9, TS

wPOZ i TS §pu,,N"), tj.lekarue, pielęgniarkilrze,tatownicy medyczni otazkierowcy,

2 l ta stanowiskach administracyjnych i obsługi.

4. Uczestnikami Projektu mogą być równiez pracownicy podmiotów leczniczych będących

Podwykonawcą SP ZOZ WSPRiTS w Płocku umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju

ratownictwo medyczne, tj. osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę i umów

cylvilnoprawnych w zespołach ratownictwa medycznego oraz wykonujące cz;mności

administracyjne na rzecz realizacji Projektu. Szczegółowe warunki współpracy w tym

zakresie określone zostały w odrębnych umowach zawartych pomiędzy Partnerem Projektu

a Podmiotemlecznicrym będącym Podwykonawcą umowy RTM.



||. Zasady rekrutacji Uczestników Projektu

1. Warunkięm udziału w Projekcie jest ńożenię przęz Pracownika kompletu prawidłowo

wypełnionych i podpisanych dokumentów, a w szczególności:

- Informacji o uczestnikach Projektu - wg wzonJ ,,Zńącznik ff 5", okreŚlonego jako

zńączńknr 1 do Regulaminu Rekrutacji,

_ oświadczenia uczestnika Projektu - wg wzoru ,,Załącznlknr 6", okreŚlonego jako zńącznik

nr2 do Regulaminu Rekrutacji.

2. Dokumenł, o których mowa w pkt 1, Pracownicy przedkładają w formie papierowej.

3. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w pkt l, uznane zostaje

za deklarację uczestnictwa i stanowi akceptację zasad udzińuw Projekcie.

4. Rekrutacja Uczestników Projektu prowadzona jest przęz Dziń Kadr SP ZOZ WSPRiTS

w płocku w okresie 3 tygodni od ustalenia szczegółowych zasad udziŃu w Projekcie

w stosunku do aktualnię zatrudnionych pracowników (z wyjątkiem sl'tuacji szczegÓlnYch,

za zgodąDyrektora Za*adu), oraz w sposób ciągŁy w stosunku do osób nowo zatrudnianYch

w okręsie realizacjiprojektu, z zachowartiem ogólnych zasad realizaĄi projektu.

5. Rekrutacja uczestników projektu pn. "Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa

medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałanill

C9VID-19" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego programu Operacyjnego Wojewódńwa Mazowieckiego na lńa 2014-2020

została poprzedzona akcją informacyjną poprzez opracowanie i przekazanie niezbędnych

informacji, zarówno w formie pisemnej w formie przyjętej w Zal<ładzie (tj. w szczegÓlnoŚci

zarządzenie Dyrektora Zal<ła&l, Szczegołowe Warunki udziału w projekcie, informacje

e_mailowe), oraz w formie bezpośredniego przekazu (m.in, spotkania z Kierownikami

Podmiotów będących Podwykonawcami umowy RTM).

6. Rekrutacja uczestników projektu odbywa się zgodnie z zasńami równych Szans

i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz równoŚci

szans kobiet i mężczyzn.

7. O udziale uczestnika w projekcie decydują kwalifikacjeo a nie płeó i wiek.

8. o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie decyduje Dyrektor SP ZOZ

WSPRiTS w Płocku.

9. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.



ilI. Formy wsparcia w ramach projektu pn. "Zwiększenie potencjału zespołów
ratownictwa medycznego oraz zespołów transpońu medycznego i sanitarnego
w pneciwdziałaniu COVID-19"współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
połecznego w ramach Regionalnego Programu Operaryjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 201 4-2020

l.Wsparciem dla uczestników projektu jest wypłata dodatku specjalnego w związku

ze szczególnymi warunkami pracy związanymiznarazęniem na zachorowanie COVID-I9.

2. Wysokość dodatku specjalnego dla członków zespołów i dyspozytorów medycznych

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w SP ZOZ WSPRiTS w Płocku w rodzajach

świadczeń: ratownictwamedycznego, transportu medycznęgo i transportu sanitarnego (zespół

TS tzw. COVID-l9, TS w POZ i TS typu ,,N") oraz członków zespołów ratownictwa

medycznego zatrudnionych u Podwykonawców umowy RTM wynosi w przeliczeniu na pełen

etat 700,00 złmiesięcznie brutto brutto (słownie złotych siedemset 00/100). W stosunku do

osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych w/w dodatek specjalny ustala się

wg ilości przepracowanych godzin proporcjonalnie do wymiaru pełnego etatu.

3. Wysokośó dodatku specjalnego dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych

i obsługi w SP ZOZ WSPRiTS w Płocku oraz osoby zatrudnionej na stanowisku

administracyjnym u Podwykonawcy umowy RTM wynosi w przeliczeniu na pełen etat

500,00 złmiesięcznie brutto brutto (słownie ńotych pięóset 00/100). W stosunku do osób

zatrudnionych na podstawie umów-zleceń dodatek specjalny ustala się wg ilości

przepracowanych godzin proporcjonalnie do wymiaru pełnego etatu.

4. Dodatek specjalny, o którym mowa w pkt 2 i 3 będzie wypłacany od 1 marca 2020 roku do

31 grudnia 2020 roku, z uwzględnieniem okresu fal<tycznego uczestnictwa w projekcie

i czasufaktycznie przepracowanego w poszczęgólnych miesiącach przez kazdego uczestnika.

Iv. postanowienia końcowe

l.Niniejszy Regulamin obowiązuje przęz cały okres realizacji Projektu pn. "Zwiększenie

potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego

i sanitamego w przeciwdziałaniu COVID -19".

2. W sytuacjach nieprzewidzianych lub nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie

i innych dokumentach Zal<ładu, a dotyczących uczestnictwa w projekcie, decyzję podejmuje

Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS w Płocku.

3. Ewentualne zmiany Regulaminu mogą byó wprowadzone w formie pisemnej.
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