
Zarządzenie Nr  92/XV R/2019 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu projektu pn. „Rozwój 

praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we 

Wrocławiu” 

  

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), zarządzam, co następuje:  

 

§ 1. 

W Regulaminie projektu pn. „Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy  

w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”, stanowiącym załącznik do zarządzenia  

nr 57/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 r.  

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu projektu pn. „Rozwój praktycznego kształcenia 

podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 6 ust. 3-4 otrzymują brzmienie: 

„3. Kurs „Intensywny Praktyczny Kurs Chirurgii Endoskopowej u Dzieci” realizowany 

będzie przez ZSM w dwunastu trzydniowych edycjach. Do każdej edycji zostanie 

zakwalifikowanych 20 Uczestników Projektu. 

4.    Rekrutacja uczestników I edycji kursu ETC odbędzie się w maju 2019 r.  

z możliwością jej przedłużenia. Rekrutacja uczestników I edycji kursu „Intensywny 

Praktyczny Kurs Chirurgii Endoskopowej u Dzieci” będzie trwała od 15 lipca 2019 r. do 

1 sierpnia 2019 r. z możliwością jej przedłużenia”; 

2) w § 6 ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wysłanie na adres mailowy: csm2etc@umed.wroc.pl lub csm2endo@umed.wroc.pl.”; 

3) w § 7 ust. 2 skreśla się pkt 9; 

4) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Uczestnik projektu ubiegający się o dofinansowanie kosztów dojazdu i/lub noclegów  

jest zobowiązany do złożenia w ZSM Wniosku o przyznanie dofinansowania kosztów 

dojazdu i noclegów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu,  

najpóźniej ostatniego dnia kursu.”; 

5) w § 10 ust. 2 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Przewidziana maksymalna kwota dofinansowania do kosztów dojazdu wynosi 200 zł.”; 

6) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku korzystania z samodzielnego dojazdu i niekorzystania z komunikacji 

zbiorowej, obowiązuje stawka określona  w § 10 ust. 4 pkt 1. Obowiązuje przedłożenie 
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faktury za zakup paliwa wystawionej na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wyb. 

Pasteura 1, 50-367 Wrocław NIP 896-000-57-79.”; 

7) w § 12 ust. 1-2 otrzymują brzmienie: 

„1. Dofinansowanie do kosztów noclegów przysługuje Uczestnikowi Projektu, którego miejsce 

zamieszkania znajduje się powyżej 50 km od miejsca realizacji Kursu, z zastrzeżeniem 

zapisów § 8 ust. 3. 

2. Dofinansowanie do kosztów noclegów obejmuje nocleg ze śniadaniem w obiekcie 

noclegowym - w przypadku obiektu hotelowego o standardzie max. trzech gwiazdek.”; 

8) w § 12 ust. 3 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Przewidziana maksymalna kwota dofinansowania do noclegów wynosi 220 zł.”; 

9) w § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Dofinansowanie do kosztów noclegu przysługuje Uczestnikowi Projektu podczas 

każdego zjazdu, w ramach którego będzie obecny na kursie. Informacje dotyczące 

obecności na kursie będą weryfikowane na podstawie list obecności.”; 

10) w § 12 ust. 10-11 otrzymują brzmienie: 

„10. Uczestnik projektu samodzielnie rezerwuje obiekty noclegowe. 

11. Zwrot kosztów noclegu zostanie dokonany przelewem na konto bankowe wskazane we 

wniosku o zwrot kosztów noclegu.”; 

11) w § 12 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu: 

„12. Zwrot kosztów noclegu następuje na podstawie faktury wystawionej na Uniwersytet 

Medyczny we Wrocławiu, Wyb. Pasteura 1, 50-367 Wrocław NIP 896-000-57-79.”; 

12) załącznik nr 4 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia; 

13) załącznik nr 5 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia; 

14)  załącznik nr 7 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Rektor 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

 

prof. dr hab. Marek Ziętek 

 

 

  
Otrzymują:  

Według rozdzielnika  
KP  


