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Załącznik nr 5 

Regulamin pracy Instruktorów/-ek zabiegów endoskopowych  

i Instruktorów/-ek symulacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 

§1 
Informacje i postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady pracy instruktorów/-ek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w projekcie „Rozwój 

kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-

demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” (zwanego dalej Projektem), 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, Osi priorytetowej IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3: Współpraca 

ponadnarodowa (umowa nr UDA-POWR.04.03.00-00-0291/16-00). 

2. Projekt realizowany jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (zwane dalej CMKP) w partnerstwie 

z Excellence In Society and Congress (ESC) BV, European Federation of the International Society for Digestive 

Surgery, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (zwanych dalej 

Partnerami)  w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2023 

3. Biuro Beneficjenta Projektu znajduje się w Biurze Nauki, Strategii i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 

przy ul. Muszyńskiego 2 po. 3.24, 90-151 Łódź, tel. 42 725 442, e-mail:  iwona.stefanek@umed.lodz.pl i jest dostępne 

w dni robocze od godz. 8:00 do 16:00. 

4. Celami głównymi Projektu  są: 

a) poprawa jakości i bezpieczeństwa procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w wybranych dziedzinach 

medycyny poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki nowego rozwiązania zawierającego 

elementy dydaktyki z użyciem zaawansowanych technik medycznej symulacji endoskopowej przy 

wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnerów ponadnarodowych, 

b) standaryzacja szkolenia podyplomowego lekarzy w wybranych dziedzinach medycyny istotnych dla zadań 

polityki zdrowotnej kraju (w tym diagnostyki i terapii osób z Covid-19 i innymi chorobami zakaźnymi) przez 

opracowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki w 3 Centrach Symulacji Endoskopowej standardów 

jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej 

w ramach Sieci CSE. 

 

§2 
Struktura Zespołu Instruktorów/-ek zabiegów endoskopowych i Instruktorów/-ek symulacji 
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1. W skład Zespołu Instruktorów/-ek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wchodzi 5 Instruktorów zabiegów 

endoskopowych (osoby posiadające co najmniej tytuł lekarza medycyny, biegle posługujące się określoną techniką 

endoskopową) oraz 2 Instruktorów/-ek symulacji (osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie technicznej 

obsługi symulatorów medycznych). 

2. Nadzór merytoryczny nad pracą poszczególnych zespołów sprawuje Koordynator naukowo-dydaktyczny projektu. 

 

§3 
Zakres prac Instruktorów/-ek Zespołu Instruktorów/-ek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi1 

 
Zakres zadań Instruktorów/-ek zabiegów endoskopowych i Instruktorów/-ek symulacji: 

• udział w szkoleniu z zakresu obsługi sprzętu symulacyjnego stanowiącego wyposażenie Centrum Symulacji 

Endoskopowej (CSE) przeprowadzonym przez producenta sprzętu2; 

• udział w szkoleniu realizowanym przez CMKP, na podstawie których Instruktorzy Uniwersytetu Medycznego w 

Łodzi zdobędą wiedzę z zakresu programów szkoleniowych Projektu;  

• udział w zagranicznych wizytach studyjnych na podstawie delegacji; podczas wizyt studyjnych Instruktorzy/-ki 

zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu symulacji endoskopowych, niezbędne do przeprowadzenia kursów na 

etapie testowania; 

• przygotowanie sprawozdań z zagranicznych wizyt studyjnych; 

• poddanie się procesowi walidacji wiedzy i umiejętności z zakresu symulacji endoskopowych; 

• udział w spotkaniach roboczych Instruktorów/-ek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; 

• prowadzenie kursów specjalizacyjnych z elementami symulacji endoskopowych na etapie testowania nowego 

rozwiązania (02.2022 – 05.2023); 

• bieżąca współpraca z Koordynatorem naukowo-dydaktycznym przez cały okres zaangażowania danego 

Instruktora/danej Instruktorki do projektu. 

 

§4 
Wymiar czasu pracy w ramach projektu i wynagrodzenie za pracę na rzecz projektu 

 
1. Instruktorzy/-ki  Zespołu Instruktorów/-ek zabiegów endoskopowych i Instruktorów/-ek symulacji 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi angażowani/-e są do projektu w ramach stosunku pracy. 

 
1 Z obowiązku odbywania wizyt studyjnych oraz udziału w szkoleniach mogą być zwolnieni Eksperci/-tki, którzy/-re dołączą do Zespołu po 

zakończeniu realizacji wizyt studyjnych oraz szkoleń. 

2 Nie dotyczy Ekspertów/-ek, którzy/-re dołączą do Zespołu po zakończeniu szkolenia prowadzonego przez producenta sprzętu. 
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2. Wizyty studyjne Instruktorów/-ek Zespołu Instruktorów/-ek zabiegów endoskopowych i Instruktorów/-ek 

symulacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi realizowane i rozliczane będą na podstawie delegacji. 

Prowadzenie kursów będzie wynagradzane zgodnie z zasadami Zarządzenia nr 105/2021 z dnia 12 października 

2021 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zmieniającego zarządzenie nr 22/2021 z dnia 10 marca 2021 

r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu. 

 

§5 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Aktualna treść Regulaminu pracy Instruktorów/-ek zabiegów endoskopowych i Instruktorów/-ek Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi jest dostępna w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej: https://umed.pl/ w zakładce 

Uczelnia. 
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