
 
 
 
 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU  

„Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów 

transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników 

projektu pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz 

zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19". 

2. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci pracownicy (zatrudnieni na umowach 

o pracę lub/i na umowach cywilno-prawnych) oraz osoby wykonujące ochotniczo 

i bez wynagrodzenia, w tym w ramach wolontariatu, świadczenia na rzecz 

dysponentów jednostki w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym określonej w art. 32 ust. 1 pkt 2 

tj. zespołu ratownictwa medycznego, wchodzącego w skład podmiotu leczniczego 

będącego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej albo jednostką 

budżetową, albo spółką kapitałową, w której co najmniej 51% udziałów albo akcji 

należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem: 

1) lotniczych zespołów ratownictwa (linia demarkacyjna z poziomem krajowym); 

2) dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego (określone w załączniku nr 3 

do „Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne dla województwa mazowieckiego”). 

3. Celem głównym Projektu jest poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej 

poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratownictwa medycznego na terenie 

województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem 

SARS-CoV-2 w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2020 r., poprzez wsparcie pięciu 

stacji pogotowia ratunkowego oraz zatrudnionych w tych stacjach osób. 

4. Uczestnikiem projektu może być każdy pracownik Radomskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Radomiu i podwykonawców wykonujący czynności: 

1) w zespołach ratownictwa medycznego, 

2) w zespołach transportu medycznego i sanitarnego, 

3) administracyjne i obsługi. 



 
 
 
 

5. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie w siedzibie Radomskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom (pokój 

nr 14, Dział Kadr) w dniach 23.06.2020 r. - 26.06.2020 r. w godz. 8.00 – 14.30. 

6. Procedura rekrutacyjna prowadzona będzie zgodnie z zasadami równych szans 

i niedyskryminacji. Ze wsparcia w ramach projektu w jednakowym stopniu będą 

mogli skorzystać wszyscy pracownicy wskazani jako uczestnicy projektu na 

równych zasadach bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, 

pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd czy orientację 

seksualną 

7. Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie, podpisanie i złożenie 

dokumentów rekrutacyjnych: 

   1) „Deklaracji uczestnictwa w Projekcie” -  załącznik nr 1.  

   2) „Informacji o uczestniku Projektu” - załącznik nr 2, 

   3 )„Oświadczenia uczestnika Projektu” - załącznik nr 3. 

8. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Radomiu oraz na stronie www.pogotowie.radom.pl. 

9. Udział w projekcie można zgłosić również na adres poczty elektronicznej 

kadry@pogotowie.radom.pl 

10. O zakwalifikowaniu uczestników do projektu decyduje Dyrektor Radomskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. 

11. Rezygnacja z udziału w Projekcie następuje poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia, które winno być złożone bez zbędnej zwłoki. 

12. Z postępowania rekrutacyjnego sporządzany jest protokół. 

http://www.pogotowie.radom.pl/
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