REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
“Zbadaj się, wygraj zdrowie! - program badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania
raka piersi i raka jelita grubego w wybranych powiatach województwa zachodniopomorskiego”

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie "Zbadaj się, wygraj zdrowie! Program
badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi i raka jelita grubego
w wybranych powiatach województwa zachodniopomorskiego " realizowanym przez LECH
INVESTMENT Sp. z o.o. ul. Łopuskiego 52, 78-100 Kołobrzeg na podstawie umowy
o dofinansowanie projektu nr RPZP.06.08.00-32-K003/20.
2. Projekt realizowany jest od 01.08.2020 r. do 31.10.2021 r.
3. Miejsce realizacji projektu:
a. Program profilaktyki raka piersi
- powiaty: kołobrzeski, białogardzki, gryficki, świdwiński, koszaliński i m.Koszalin.
b. Program profilaktyki raka jelita grubego
- powiaty: gryficki, kołobrzeski, białogardzki, świdwiński.
4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane
w niniejszym regulaminie, pozostaje w gestii personelu projektu.
5. Decyzje Koordynatora Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej
http://inter-medical.pl/darmowe-badania/ oraz w biurze projektu tj. w Kołobrzegu 78-100
przy ul. Łopuskiego 52.
7. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014 – 2020.
§2
Słownik pojęć
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Projekt- " Zbadaj się, wygraj zdrowie! - program badań profilaktycznych w zakresie wczesnego
wykrywania raka piersi i raka jelita grubego w wybranych powiatach województwa
zachodniopomorskiego!" nr RPZP.06.08.00-32-K003/20,
2. Beneficjent - LECH INVESTMENT Sp. z o.o., ul. Łopuskiego 52, 78-100 Kołobrzeg
3. Koordynator/ka Projektu - osoba zarządzająca projektem,
4. Uczestnik/czka Projektu- osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału
w Projekcie,
5. EFS - Europejski Fundusz Społeczny,
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6. RPO WZ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego,
7. Biuro Projektu - biuro mieszczące się przy ul. Łopuskiego 52, 78-100 Kołobrzeg - Inter Medical

§3
Założenia Projektu
1. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości zdrowotnej z zakresu
raka piersi oraz podniesienie poziomu zgłaszalności na badania profilaktyczne poprzez objęcie
badaniem mammograficznym 2700 kobiet z powiatów: kołobrzeskiego, białogardzkiego,
gryfickiego, świdwińskiego, koszalińskiego i m. Koszalin, a także poprawa dostępności
oraz zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości zdrowotnej z zakresu raka jelita grubego
oraz podniesienie poziomu zgłaszalności na badania profilaktyczne poprzez objęcie badaniem
kolonoskopowym 400 (180 kobiet, 220 mężczyzn) mieszkańców powiatów: kołobrzeskiego,
białogardzkiego, gryfickiego, świdwińskiego.
2. Projekt jest skierowany do 3 grup odbiorców:
A. PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI obejmuje bezpłatne badanie mammograficzne
oraz działania informacyjno-edukacyjne w zakresie profilaktyki raka piersi. Adresowany
jest do 2700 kobiet w wieku od 50 do 69 lat w wieku aktywności zawodowej
– zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), uczących się lub pracujących
na terenie powiatów: gryfickiego, białogardzkiego, m. Koszalin oraz kołobrzeskiego,
świdwińskiego, koszalińskiego z czego:
- 541 uczestników będą stanowiły kobiety, które nigdy nie wykonywały badań
mammograficznych, a które kwalifikują się do udziału,
- 810 uczestników będą stanowiły kobiety zamieszkujące, w miejscowości poniżej 20 000
mieszkańców, w tym w szczególności na obszarach wiejskich.
B. PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO obejmuje bezpłatne badanie
kolonoskopowe oraz działania informacyjno-edukacyjne w zakresie profilaktyki raka jelita
grubego. Adresowany jest do 400 osób (180 kobiet, 220 mężczyzn) w wieku aktywności
zawodowej – zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) uczących się
lub pracujących na terenie powiatów: gryfickiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego,
świdwińskiego:
- w wieku 50- 65 lat,
- w wieku 40- 65 lat, bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej
jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita
grubego,
- w wieku od 25- 65 lat pochodzących z rodziny HNPCC lub FAP (z potwierdzonym
obciążeniem genetycznym).
C. PERSONEL LEKARSKI I PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26 osób
(15kobiet, 11mężczyzn) z w/w powiatów, w obszarze działań informacyjno-edukacyjnych
oraz dotyczących edukacji prozdrowotnej z zakresu profilaktyki nowotworowej.
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§4
Zasady rekrutacji
Rekrutacja do projektu jest otwarta, powszechna, zgodna z zasadą równości płci
i niedyskryminacji, prowadzona w trybie ciągłym od 01.08.2020r.
Rekrutację Uczestników/czek Projektu prowadzi LECH INVESTMENT Sp. z o.o., ul. Łopuskiego 52,
78-100 Kołobrzeg.
Dokumenty zgłoszeniowe będą dostępne na stronie internetowej www.intermedical.pl/darmowebadania lub w biurze projektu.
Osoby starające się o zakwalifikowanie się do udziału w projekcie zobowiązane są dostarczyć
następujące dokumenty:
• formularz zgłoszeniowy,
• wymagane oświadczenia,
• deklarację uczestnictwa,
• ankietę przed badaniem.
W ramach PRGOGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI mogą wziąć udział kobiety (2700),
które spełniają poniższe kryteria:
I. Kryteria obligatoryjne (każda osoba musi spełnić, łącznie, trzy poniższe kryteria, żeby wziąć
udział w badaniu):
• kobiety w wieku między 50 -69 lat
• kobiety zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), uczące się lub pracujące
na terenie powiatów: gryfickiego, białogardzkiego, m. Koszalin, kołobrzeskiego,
świdwińskiego, koszalińskiego;
• kobiety, które nie miały wykonanego badania mammograficznego w ciągu ostatnich
2 lat.
II. Kryteria premiujące (można, ale nie trzeba ich spełniać, osoby z poniższych grup mają
pierwszeństwo do udziału w programie profilaktyki raka piersi - zgodnie z uzyskaną liczbą
punktów):
• kobiety, które nigdy wcześniej nie miały przeprowadzonego badania
mammograficznego – 5 pkt.
• kobiety zamieszkujące na terenach wiejskich i w miejscowościach poniżej 20 tys.
mieszkańców – 3 pkt.
• kobiety zamieszkujące na terenie tzw. “białych plam”, czyli powiatów: gryfickiego,
białogardzkiego, m. Koszalin. – 3 pkt.
W ramach PRGOGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO mogą wziąć udział osoby (180 K,
220 M) które spełniają poniższe kryteria:
I.
Kryteria obligatoryjne (każda osoba musi zamieszkiwać na terenie wybranych powiatów
oraz należeć do jednej z grup wiekowych, żeby wziąć udział w badaniu):
• zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), uczą się lub pracują na terenie
powiatów: gryfickiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego oraz
• są w wieku 50- 65 lat bez objawów raka jelita grubego lub
• są w wieku 40- 65 lat, bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie
przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci)
z rakiem jelita grubego lub
• są w wieku od 25- 65 lat pochodzących z rodziny HNPCC lub FAP (z potwierdzonym
obciążeniem genetycznym).
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II.

Kryteria premiujące (można, ale nie trzeba ich spełniać - zgodnie z uzyskaną liczbą punktów):
• mężczyźni- 1 pkt.
7. Procedura rekrutacji kandydatów do programu profilaktyki raka obejmuje następujące etapy:
1) Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów:
• kandydaci mogą się zgłaszać: w biurze projektu, drogą elektroniczną, telefonicznie.
• warunkiem do rozpatrzenia zgłoszenia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i oświadczeń
• formularz musi zawierać dane do monitoringu w SL2014.
2) Weryfikacja kwalifikowalności kandydatów nastąpi wg: miejsca zamieszkania, wieku, płci
i pozostałych kryteriów na podstawie formularza zgłoszeniowego,
3) Kwalifikację uczestników projektu wyznacza spełnienie kryteriów obligatoryjnych, które każdy
Kandydat musi spełnić oraz dodatkowo punktowane kryteria premiujące, zgodnie z opisem
zawartym w ust. 5 i 6.
4) Weryfikację dokumentów pod względem kwalifikowalności uczestnictwa do Projektu
dokonywać będzie personel projektu,
5) Decyzję o zakwalifikowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu podejmować
będzie ostatecznie Koordynator Projektu,
6) Każdy z Kandydatów/tek otrzyma informacje o zakwalifikowaniu się (bądź nie) do udziału
w projekcie drogą ustną, elektroniczną, telefoniczną.
8. Kandydaci będą przyjmowani wg najwyższej liczby punktów do wyczerpania miejsc w ramach danej
kategorii osób. Przy równej liczbie pierwszeństwo będzie przysługiwało wg daty zgłoszenia.
9. Zostanie utworzona lista rezerwowa dla osób o niższej sumie punktów dla każdego z naborów,
os. z listy rezerwowej przechodzą automatycznie do kolejnego naboru.
10. Kryteria i metodyka rekrutacji umożliwiają dostęp do udziału w projekcie wszystkim
ww. podgrupom i zapewnią skuteczne wyłonienie grupy docelowej wg przyjętych w projekcie
wskaźników, zapewniając dostęp do wsparcia osobom w najtrudniejszej sytuacji.
11. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:
- złożenie podpisanego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń w oryginale,
- zaakceptowanie przez Kandydata/tkę niniejszego regulaminu,
- podpisanie przez Kandydata/tkę oświadczenia o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych
osobowych.
- wypełnienie ankiety dotyczącej sytuacji zdrowotnej przed badaniem.

§5
Warunki uczestnictwa w Projekcie
1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które spełniają następujące wymogi:
a. spełniają warunki określone w § 4, ust. 5 i/lub 6.
b. złożą poprawnie wypełnione dokumenty określone w § 4 ust. 11.
2. W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów uczestnictwa przez większą liczbę osób, niż jest
to przewidziane w Projekcie, o przyjęciu do Projektu decydować będzie punktacja wynikająca
z formularza zgłoszeniowego - po uwzględnieniu warunków opisanych ust. 1.
3. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób spełniających warunki uczestnictwa
przeprowadzone zostaną dodatkowe działania rekrutacyjne.
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§6
Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu
1. Każdy Uczestnik ma prawo do otrzymania bezpłatnego wsparcia w zakresie wskazanym w §3 ust.
2 Regulaminu.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do:
a. Złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie w tym formularza
zgłoszeniowego, oświadczeń, deklaracji, ankiet.
b. Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo
w Projekcie.
3. Każdy uczestnik ma prawo do bezpłatnego udziału w Projekcie w tym: udziału w spotkaniach
informacyjno- edukacyjnych z zakresu profilaktyki nowotworowej, badania mammograficznego,
badania kolonoskopowego, znieczulenia w trakcie badania kolonoskopowego, sedacji
(maksymalnie połowa Uczestników projektu), zwrotu kosztów dojazdu na badanie, zwrotu kosztów
opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.
4. Uczestnik ma prawo do refundacji kosztów dojazdu wg następujących zasad:
a. Dojazd publicznym środkiem transportu – zwrot kosztów dojazdu na badanie następuje
na podstawie przedłożenia oryginału poprawnie wypełnionego wniosku o zwrot kosztów
dojazdu uczestnika na zajęcia publicznym środkiem transportu (załącznik nr 6)
oraz najtańszego biletu komunikacji publicznej (jednorazowego lub czasowego) lub innego
równoważnego dokumentu; W przypadku zakupienia biletów długoterminowych
(np. tygodniowych, miesięcznych), termin ważności biletu musi odpowiadać terminowi
badania. Koszt biletu okresowego będzie kwalifikowany proporcjonalnie w stosunku do
faktycznej ilości dojazdów uczestnika na miejsce realizacji formy wsparcia w okresie, którego
dotyczy bilet. Kwalifikowane będą koszty dojazdu najtańszymi publicznymi środkami
transportu.
b. W przypadku braku możliwości dojazdu publicznym środkiem transportu i korzystania
z samochodu prywatnego własnego/użyczonego, zwracana będzie kwota do wysokości
wartości biletu najtańszego publicznego środka transportu na danej trasie. Natomiast,
jeśli uczestnik udokumentuje poniesienie kosztów w kwocie niższej od ceny biletu, zwrot
nastąpi do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Warunkiem zwrotu kosztów dojazdu
samochodem prywatnym własnym/użyczonym jest przedstawienie:
• poprawnie wypełnionego wniosku o zwrot kosztów dojazdu uczestnika
samochodem prywatnym własnym/użyczonym (załącznik nr 7),
• dowód rejestracyjny samochodu do wglądu osobie przyjmującej oświadczenie celem
potwierdzenia danych zawartych w oświadczeniu,
• umowy użyczenia samochodu (w przypadku osoby nie będącej posiadaczem samochodu)
do wglądu,
• informacji od przewoźnika o najtańszej cenie biletu na danej trasie lub kopia biletu
najtańszego publicznego środka transportu.
c. Wzory wniosków o zwrot kosztów dojazdu dostępne są w biurze projektu oraz na stronie
internetowej projektu i stanowią załącznik nr 6 oraz nr 7 do niniejszego Regulaminu.
W pierwszej kolejności zawracane są koszty dojazdu uczestnikom korzystającym ze środków
komunikacji publicznej.
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d. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat w momencie wyczerpania
środków finansowych przewidzianych na ten cel.
5. Refundacja kosztów opieki nad osobą zależną podczas realizacji badania odbywa się
wg następujących zasad:
a. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „Osobie zależnej” - należy przez
to rozumieć dziecko do lat 7 lub osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek
stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą uczestniczącą
w projekcie, pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym;
b. Osobom uczestniczącym w badaniu, w trakcie jego trwania, można pokryć koszty opieki
nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi w wysokości uzgodnionej,
nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zapewnienie opieki nad osobami
zależnymi może nastąpić w formie zwrotu kosztów wynajęcia opiekuna na czas udziału
uczestników w badaniu realizowanym w ramach projektu. Za koszt opieki nad osobą
zależną uznaje się opłaty za pobyt w instytucji świadczącej usługi opiekuńcze lub koszty
wynikające z legalnych umów cywilnoprawnych z opiekunem;
c. Osoba uczestnicząca w projekcie, aby ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad osobą
zależną/dzieckiem, powinna:
• złożyć wniosek o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem, stanowiący
załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu,
• udokumentować posiadanie dzieci lub osób zależnych i przedstawić oświadczenie
o tym fakcie Projektodawcy;
• przestawić fakturę VAT bądź rachunek do umowy cywilnoprawnej za wykonaną
usługę wraz z dowodem poniesienia wydatku tj. wyciągiem bankowym,
potwierdzeniem płatności.
d. Za udokumentowanie posiadania osoby zależnej/dziecka należy rozumieć:
• złożenie u projektodawcy kserokopii aktu urodzenia dziecka potwierdzonego
za zgodność z oryginałem (w przypadku ubiegania się uczestnika projektu o zwrot
kosztów opieki nad dzieckiem),
• złożenie u projektodawcy kserokopii decyzji ZUS o stopniu niezdolności do pracy
lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby zależnej, potwierdzoną
za zgodność z oryginałem (w przypadku ubiegania się uczestnika projektu o zwrot
kosztów opieki nad osobą zależną),
• złożenie u projektodawcy kserokopii dowodu osobistego osoby zależnej,
potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
• inne dokumenty lub oświadczenia poświadczające konieczność stałej opieki
nad osobą zależną.
§7
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja Uczestnika z udziału w Projekcie jest dopuszczalna
w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia
w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego w ciągu siedmiu dni
od momentu zaistnienie takiej przyczyny.
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2. W celu zapewnienia osiągnięcia celów projektu, Organizator przewiduje utworzenie listy
rezerwowej uczestników.
3. W przypadku rezygnacji Uczestnika lub usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza
osoba z listy rezerwowej.
§8
Zasady monitoringu i kontroli
1. Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Uczestnicy zobowiązują się do wypełniania list obecności w związku z udziałem w projekcie.
3. Uczestnicy projektu, już w trakcie rekrutacji, akceptują zasady ewaluacji projektu,
co poświadczają osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie
i przetwarzanie danych osobowych.
4. Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat realizacji Projektu osobom
i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli, audytu i ewaluacji
Projektu.
§9
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego
Regulaminu.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje
na stronie internetowej Projektu.
3. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej
Projektu.
4. Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem jego podpisania przez osobę upoważnioną po stronie
Beneficjenta.
5. Uczestnicy Projektu są świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy do Programu Profilaktyki Raka Piersi lub Programu Profilaktyki Raka Jelita Grubego
2. Oświadczenie uczestnika/czki projektu- zgoda na przetwarzanie danych osobowych
3. Oświadczenia uczestnika/czki projektu
4. Ankieta przed badaniem
5. Deklaracja udziału w projekcie
6. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu
7. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu prywatnym środkiem transportu
8. Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

7

