
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Program badań przesiewowych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie zakażeń

wywołujących boreliozę”
(obowiązuje od 19.11.2018 r.)

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin  Projektu  stosuje  się  do  osób  biorących  udział  w  projekcie  
„Program badań przesiewowych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie zakażeń wywołujących
boreliozę”

2. Regulamin stosuje się także do wszystkich osób, przy pomocy których Beneficjent realizuje Projekt,
 o którym mowa w ust. 1.

3. Zawarte w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie sformułowania oznaczają:
 Beneficjent/Organizator/Wnioskodawca  –  CENTRUM  MEDYCZNE  "VITA"  PAWEŁ

SKRĘTOWICZ
 Projekt – „Program badań przesiewowych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie zaka-

żeń wywołujących boreliozę”, wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, kwalifikacje i
kompetencje, Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej, na podstawie umowy o dofinan-
sowanie projektu nr RPLU.10.03.00-06-0025/17.

 Placówka Medyczna/PM – placówka medyczna objęta wsparciem w ramach projektu, zloka-
lizowana na terenie woj.  lubelskiego w Urszulinie.  Działania będą realizowane na terenie
CENTRUM MEDYCZNE "VITA" PAWEŁ SKRĘTOWICZ

 Beneficjent ostateczny/BO/Uczestnik projektu/UP –  osoba w wieku aktywności zawodowej,
z terenu województwa lubelskiego (WL), będąca w grupie podwyższonego ryzyka, 
kwalifikująca się do objęcia Regionalnym Programem Zdrowotnym (RPZ), tj. „Programem 
wykrywania zakażań Borrelia burgdorferi wśród mieszkańców województwa lubelskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka jako profilaktyka boreliozy z Lyme na lata 2017-
2019”; podejrzewające u siebie boreliozę lub mająca kontakt z kleszczem, a w szczególności 
os. należące do grup wysokiego ryzyka tj.: rolnicy, leśnicy i myśliwi; os. w wieku 15 lat i 
powyżej, aktywne zawodowo, tj.: pracujące albo pozostające bez zatrudnienia, ale 
poszukujące pracy i zainteresowane jej podjęciem, posiadające stopień wykształcenia od 
ISCED 0 do ISCED 6.

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie  – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział  
w projekcie. 

 Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.
 Dokumenty rekrutacyjne –  dokumenty, które Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie  

do Projektu ma obowiązek złożyć do Organizatora Projektu/ Biura Projektu. 
 Biuro Projektu – CENTRUM MEDYCZNE "VITA" PAWEŁ SKRĘTOWICZ, przy ul. Modrzewiowej

1, 22-234 Urszulin; Dane kontaktowe: tel. 606280099.
4. Strona internetowa Projektu: www.cmvita.com.pl
5. Kierownik projektu: Paweł Skrętowicz, tel.  606280099, mail: cmvita@interia.pl
6. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w działaniach na rzecz uczestni-

ków objętych wsparciem w ramach Projektu  „Program badań przesiewowych ukierunkowanych na
wczesne wykrywanie zakażeń wywołujących boreliozę” oraz prawa i obowiązki Uczestników Projektu.

7. Każda osoba, ubiegająca się o udział w projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejsze-
go regulaminu i dokonania akceptacji wszystkich jego postanowień.

8. Każda osoba, ubiegająca się o udział w Projekcie podlega procesowi rekrutacji, który opisany 
został w § 4 niniejszego regulaminu.



9. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniej -
szym Regulaminem, należy do Kierownika projektu.

§ 2
Informacje o projekcie

1. Projekt „Program badań przesiewowych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie zakażeń wywołują-
cych boreliozę”, wspófinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyj-
ność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 10.3 Programy
polityki zdrowotnej, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.10.03.00-06-0025/17.

2. Projekt „Program badań przesiewowych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie zakażeń wywołują-
cych boreliozę” realizowany jest przez CENTRUM MEDYCZNE "VITA" PAWEŁ SKRĘTOWICZ, ul. Modrze-
wiowa 1, 22-234 Urszulin NIP 7121804770, REGON 110726542.

3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. 
4. Głównym celem Projektu jest wzrost dostępności do programu profilaktyki boreliozy dla 1000 osób

(400K/600M),  w  wieku  aktywności  zawodowej,  z  terenu  woj.  lubelskiego,  będących  w  grupie
podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do objęcia Regionalnym Programem Zdrowotnym (RPZ), tj.
„Programem wykrywania zakażań Borrelia burgdorferi wśród mieszkańców województwa lubelskiego
ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka jako profilaktyka boreliozy z Lyme na lata 2017-2019”, do
30.06.2019r.

5. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
6. Projekt obejmuje wsparciem 1198 osób (699K/499M):

 w wieku aktywności zawodowej, z terenu województwa lubelskiego (WL), będących w grupie
podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do objęcia Regionalnym Programem Zdrowotnym
(RPZ),  tj.  „Programem wykrywania zakażań Borrelia  burgdorferi wśród mieszkańców woje-
wództwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka jako profilaktyka boreliozy
z Lyme na lata 2017-2019”

 podejrzewających u siebie boreliozę lub mających dotychczas kontakt z kleszczem, a w szcze-
gólności osoby należące do grup wysokiego ryzyka tj.: rolnicy, leśnicy i myśliwi

 os. w wieku 15 lat i powyżej, aktywne zawodowo, tj.: pracujące albo pozostające bez zatrud-
nienia, ale poszukujące pracy i zainteresowane jej podjęciem, posiadające stopień wykształce-
nia od ISCED 0 do ISCED 6.

7. Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia dla Uczestników: 
-objęcie 1198 uczestników projektu (UP) działaniami informacyjno- edukacyjnymi dzięki czemu 
zwiększy się ich wiedza nt. zagrożenia boreliozą i wzrośnie zgłaszalność na badania profilaktyczne
-objęcie 1198 UP badaniami przesiewowymi w kierunku wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi, 
co pozwoli na wykrycie choroby we wczesnym stadium i jej odpowiednie leczenie.

§ 3
Zasady organizacji i uczestnictwa w projekcie

1. Wsparcie udzielone w ramach Projektu obejmuje odpowiednio:
- Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w edukacji przedszkolnej, w tym zajęcia dla dzieci z
orzeczoną niepełnosprawnością

 Działania informacyjno-edukacyjne dzięki czemu zwiększy się ich wiedza nt. zagrożenia bo-
reliozą i wzrośnie zgłaszalność na badania profilaktyczne,

 Badania przesiewowe w kierunku wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi, co pozwoli na
wykrycie choroby we wczesnym stadium i jej odpowiednie leczenie.

2. Podczas realizacji zadań projektowych nadzór nad ich prawidłową realizacją i organizacją sprawuje Kie-
rownik projektu.  



§ 4
Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja  do  Projektu  ma  charakter  otwarty  i  ciągły.  Prowadzona  będzie  zgodnie  
z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet i mężczyzn, tj. w projekcie mogą uczestniczyć
wszyscy spełniający kryteria kwalifikacyjne bez względu na płeć, niepełnosprawność, światopogląd.

2. Do Projektu zostanie zrekrutowanych 1198 Uczestników (699K, 499M).
3. Rekrutacja prowadzona będzie od I 2018 do VI 2019.
4. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne będą w biurze projektu oraz na stronie www projektu.

Zgłoszenia mogą być dokonywane drogą mailową, pocztową, telefoniczną lub osobiście, od pn.- pt. w
zróżnicowanych godz. przed- i popołudniowych, wieczornych oraz w soboty (tj. min. 2 razy w tyg. w
godz. po 15-tej oraz min. 2 soboty w miesiącu).
Miejsca rekrutacji będą dostępne dla osób niepełnosprawnych: podjazdy, dostosowane pomieszczenia
i sanitariaty, wyraźne oznakowanie, dokumenty rekrutacyjne z powiększoną czcionką. W przypadku
specyficznych potrzeb zapewnione będą racjonalne usprawnienia.

5. Uczestnicy  przed  złożeniem  dokumentów  zgłoszeniowych,  mają  obowiązek  zapoznać  się  
z całością niniejszego regulaminu. Regulamin Uczestnictwa w Projekcie dostępny jest w Biurze Projek -
tu  oraz  na  stronie  internetowej www:  www.cmvita.com.pl oraz  w  sekretariacie  placówki  objętej
wsparciem.

6. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

Kryteria naboru:

formalne:
-zamieszkiwanie na terenie woj. lubelskiego
-udzielenie twierdzącej odpowiedzi na pyt. 2 i 4 z Ankiety Kwalifikacyjnej RPZ1

preferowane:
-przynależność do grupy wysokiego ryzyka: rolnik, leśnik, myśliwy (oświadczenie)

I etap:
zapoznania  się  kandydata  do  RPZ  z  materiałami  informacyjno-edukacyjnymi,  zaakceptowanie
formuły RPZ oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

II etap
Będzie decydować będzie kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem pierwszeństwa osobom spełniającym
kryteria preferowane.

I. Etap IV: zakwalifikowanie uczestników
1. Sprawdzenie wymogów formalnych. 

7. Kandydat staje się Uczestnikiem projektu z chwilą podpisania Deklaracji uczestnictwa
1. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu lub na stronie internetowej projektu: 

www.cmvita.com.pl
2. Dokumenty przyjmowane będą osobiście w Biurze Projektu/ za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub 

elektronicznej (w formie skanu) na adres cmvita@interia.pl.
3. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
4. Za złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy w dokumentach rekrutacyjnych grozi od-

powiedzialność karna z art. 286 Kodeksu Karnego.

1 RPZ – Regionalny Program Zdrowotny

http://www.cmvita.com.pl/
http://www.cmvita.com.pl/


§5
Prawa i obowiązki Uczestnika projektu

1. Uczestnik projektu spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu. 
2. Uczestnik  projektu  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  zasad  obowiązujących  

na poszczególnych etapach realizacji Projektu. 
3. Uczestnik  projektu  zobowiązany  jest  do  poddania  się  badaniom  ewaluacyjnym  Projektu  

w czasie jego trwania. 
4. Uczestnik  projektu  zobowiązuje  się  do  uzupełniania  wszelkiej  dokumentacji  związanej  

z realizacją Projektu.
5. Uczestnik zobowiązuje się do informowania Kierownika projektu o każdej zmianie danych osobowych

czy danych dot. zamieszkania. 
6. Udział w projekcie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
7. Uczestnik projektu nie ponosi  żadnych opłat  z tytułu przystąpienia do Projektu oraz uczestnictwa  

w podjętych działaniach. 
§6

Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej

tylko  w  uzasadnionych  przypadkach  i  następuje  poprzez  przekazanie  Organizatorowi  pisemnej
informacji o tym fakcie drogą tradycyjną na adres: CENTRUM MEDYCZNE "VITA" PAWEŁ SKRĘTOWICZ,
przy ul. Modrzewiowej 1, 22-234 Urszulin

§7
Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe UP będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia monitoringu,
kontroli  i  ewaluacji  Projektu  „Program  badań  przesiewowych  ukierunkowanych  na  wczesne
wykrywanie zakażeń wywołujących boreliozę”.

2. Administratorem danych osobowych UP jest Marszałek Województwa Lubelskiego mający swoją sie-
dzibę przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

3. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t.)  oraz Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  29  kwietnia  2004  r.  w  sprawie  dokumentacji  przetwarzania
danych  osobowych  oraz  warunków  technicznych  i  organizacyjnych,  jakim  powinny  odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. 2004 nr 100
poz. 1024) w stosunku do powierzonych i przetwarzanych danych osobowych. 

4. Podanie  danych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  odmowa  ich  podania  jest  równoznaczna  
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

§8
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie z dniem 19.11.2018 roku. 
2. CENTRUM  MEDYCZNE  "VITA"  PAWEŁ  SKRĘTOWICZ  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu

uczestnictwa w projekcie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów
programowych. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 
4. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  decyzje  podejmuje  Kierownik  projektu.  

Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu. 

Sporządził i Zatwierdził 19-11-2018r: Paweł Skrętowicz
Kierownik Projektu



Załączniki:

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 3  –  Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 4  –  Ankieta Kwalifikacyjna RPZ 
Załącznik nr 5  –  Ankieta  - Skala ewaluacyjna I
Załącznik nr 6 –  Ankieta  - Skala ewaluacyjna II
Załącznik nr 7 –  Ankieta  satysfakcji uczestnika PZ


