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Regulamin rekrutacji do projektu 

Działania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa 

łódzkiego realizowane przez NZOZ Przychodnia Lekarska "ESKULAP" Sp. z o.o. 

 

§1 Definicje 

1. Projekt - Działania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród 

mieszkańców województwa łódzkiego realizowane przez NZOZ Przychodnia Lekarska "ESKULAP"  

Sp. z o.o.”- realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie 

X.3. Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające 

populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, 

piersi i szyjki macicy. 

2. Beneficjent -  NZOZ Przychodnia Lekarska Eskulap Sp. z o.o. 98-200 Sieradz, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2, 

3. Uczestnicy Projektu (UP)/Pacjenci - osoby, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze 

województwa łódzkiego kwalifikujący się do objęcia programem profilaktyki raka jelita grubego zgodnie 

z kryteriami zawartymi w niniejszym Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, korzystające ze świadczeń 

zdrowotnych w ramach projektu. 

4. Biuro projektu - NZOZ Przychodnia Lekarska Eskulap Sp. z o.o. 98-200 Sieradz, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 

2, tel. kontaktowy 500 139 496 

5. Miejsce wykonywania badań/realizacji projektu/realizacji świadczeń - NZOZ Przychodnia Lekarska Eskulap 

Sp. z o.o. 98-200 Sieradz, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2, 

6. Wiek aktywności zawodowej - Według „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020”,osoba w wieku 

aktywności zawodowej to „aktywna zawodowo osoba w wieku 15 lat i więcej (zgodnie z analogiczną 

metodologią, która jest stosowana w ramach przeprowadzanego cyklicznie przez Główny Urząd 

Statystyczny Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, osoba aktywna zawodowo to osoba pracująca 

albo pozostająca bez zatrudnienia, ale poszukująca pracy i zainteresowana jej podjęciem). O 

przynależności danej osoby do grupy osób w wieku aktywności zawodowej powinien – w przypadku 

górnej granicy – decydować nie określony w sposób sztywny wiek, ale aktywność zawodowa tej osoby 

lub gotowość do podjęcia zatrudnienia. Przynależność do tej grupy powinna być ustalana indywidualnie 

dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna zawodowo lub w oparciu o deklarację 

gotowości podjęcia zatrudnienia (niezależnie od statystycznego faktu bycia danej osoby w wieku 

produkcyjnym, czy poprodukcyjnym). 
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§2 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin rekrutacji (Regulamin) określa proces rekrutacji Uczestników Projektu Działania 

profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa 

łódzkiego realizowane przez NZOZ Przychodnia Lekarska "ESKULAP" Sp. z o.o. oraz zasady ich udziału w 

Projekcie. 

2. Głównym celem projektu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności raka jelita grubego wśród 

mieszkańców województwa łódzkiego i w konsekwencji obniżenie umieralności na nowotwory złośliwe 

jelita grubego poprzez realizację 600 badań kolonoskopowych dla 600 (360K/240M) mieszkańców 

województwa łódzkiego. 

3. Okres realizacji projektu od 01 listopada 2018 roku do 31 października 2020 roku. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

5. Projekt realizowany jest w systemie oportunistycznym (bez zaproszeń). 

6. Dane osobowe pozyskanie w procesie rekrutacji przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Projektu, 

w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 

ewaluacji i kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. Podstawę 

prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust.2 pkt 2 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

7. Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy nr RPLD.10.03.03-10-0006/18-00 zawartej z 

Instytucją Zarządzającą - Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. 

8. W ramach realizacji projektu przewiduje się realizację na rzecz pacjentów bezpłatnych świadczeń w 

postaci 600 badań kolonoskopowych, spośród których 66 wykonanych zostanie ze znieczuleniem. 

Kolonoskopia przesiewowa obejmować będzie również pobranie wycinków z nacieku nowotworowego 

lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy oraz usunięcie polipów wielkości do 10mm. 

9. W przypadku osób z niepełnosprawnościami bez możliwości wsparcia ze strony opiekunów lub w 

przypadku znacznej niepełnosprawności Beneficjent dopuszcza możliwość zapewnienia transportu z 

miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania świadczeń i powrotu do miejsca zamieszkania (w razie 

potrzeby). 

10. Projekt jest adresowany do mieszkańców województwa łódzkiego w wieku:  

a. 50-65 lat niezależnie do wywiadu rodzinnego, 

b. 40-39 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego 

rozpoznano raka jelita grubego), 

c. 25-49 lat, z rodzin w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z 

polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania 

przynależności do rodziny HNPCC z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. 

kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny 
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powinni mieć powtarzane kolonoskopie co 2-3 lata, chyba że badanie genetyczne wskaże, że u 

danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania 

kontrolnych kolonoskopii. 

11. Badania realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony zdrowia, w 

szczególności z regulacjami dotyczącymi praw pacjenta oraz EvidenceBasedMedicine. 

12. Badania prowadzone będą w dni powszednie oraz w soboty w terminach ustalonych indywidualnie. 

 

§3 Uczestnicy projektu 

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają wymagania, o których mowa w §2 ust. 10 i które 

złożą wymagane dokumenty określone w §3 ust. 3, a następnie zostaną zakwalifikowane do udziału w 

projekcie oraz podpiszą deklarację uczestnictwa i umowę. 

2. Wzory wymaganych dokumentów są dostępnie na stronie internetowej Beneficjenta www.eskulap.pl. 

3. Wykaz wymaganych dokumentów w toku rekrutacji: 

a. oświadczenie uczestnika projektu, 

b. ankieta kwalifikująca pacjenta, 

c. dokument tożsamości (do wzglądu). 

4. Do projektu zakwalifikowanych zostanie łącznie 600 uczestników.  

5. Projekt zakłada, że 80% uczestników będzie osobami w wieku 50 lat i więcej. 

6. Projekt zakłada, że 30% uczestników będzie osobami zamieszkującymi obszary wiejskie oraz 

miejscowości poniżej 20.000 mieszkańców na obszarach słabo zaludnionych. 

7. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, u których: 

a. występują objawy kliniczne sugerujące istnieje raka jelita grubego, 

b. w ostatnich 10 latach wykonywana była kolonoskopia (poza pacjentami z HNPCC). 

 

§4 Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w naborze ciągłym w okresie 01.11.2018 r. do 30.09.2020 r. 

2. Rekrutacja prowadzona jest przez Beneficjenta i jego pracowników. 

3. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w §3 ust. 3 należy składać w wersji papierowej w biurze 

projektu NZOZ Przychodnia Lekarska Eskulap Sp. z o.o. 98-200 Sieradz, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2 lub 

w wersji elektronicznej na adres mailowy biuro projektu@eksulap.pl w celu zarejestrowania w kolejce 

oczekujących. Istnieje także możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową na adres Beneficjenta 

(z dopiskiem „Rekrutacja - kolonoskopia”). 

4. Terminem złożenia dokumentów i ich rejestracji oczekujących jest data ich wpływu. 

5. Kryteriami decydującymi o możliwości przyjęcia Uczestnika do projektu są: 

a. Kryterium pierwszeństwa dla osób: niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie obszarów 

wiejskich oraz miejscowości < 20.000 mieszkańców na obszarach słabo zaludnionych, 

http://www.eskulap.pl/
mailto:projektu@eksulap.pl
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b. Kryterium formalne, tj. kompletność złożenia wypełnionych dokumentów (możliwość 

uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie), 

c. Kryterium kolejności zgłoszeń. 

6. Każda z osób zakwalifikowanych od udziału w Projekcie wypełni formularz zgłoszeniowy i podpisze 

umowę uczestnictwa w Projekcie, 

7. Rekrutacja realizowana jest z sposób wolny od dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, czy orientację 

seksualną. Powyższe czynniki nie wpływają na proces rekrutacji. 

8. O przyjęcie do Projektu Uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną/mailową/pocztą 

tradycyjną na numer telefonu/adres/mail podane w formularzu zgłoszeniowym. 

9. Uczestnicy, którzy z powodu brak miejsc nie zostali przyjęcie do Projektu zostaną umieszczeni na liście 

rezerwowej. 

10. Przystąpienie do rekrutacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

 

§5 Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do: 

a. bezpłatnego spotkania informacyjnego, konsultacji z lekarzem gastroenterologiem celem 

kwalifikacji do badania kolonoskopowego, 

b. bezpłatnego badania kolonoskopowego (w przypadku zakwalifikowania przez lekarza 

gastroenterologa), 

c. otrzymania przed badaniem bezpłatnego środka oczyszczającego jelita, (za wydany środek 

pobierana jest kaucja w wysokości 50,00 zł zwracana w dniu wstawienia się uczestnika na 

badanie kolonoskopowe), 

d. otrzymania przed badaniem standardowego znieczulenia/sedacji, 

e. uzyskania rzetelnej informacji o zasadach udziału w projekcie, przebiegu oraz wyniku badania. 

 

2. Każdy Uczestnik ma obowiązek: 

a. złożenia dokumentów rekrutacyjnych potwierdzających uczestnictwo w Projekcie, w tym 

Oświadczenie uczestnika projektu oraz Deklarację uczestnika projektu, 

b. terminowego stawienia się w wyznaczonym terminie na badanie, 

c. wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących monitoringowi, ewaluacji 

i kontroli Projektu, 

d. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić uczestnictwo  

w Projekcie. 

 

§6 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 
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1. W trakcie realizacji projektu (pomiędzy spotkaniem informacyjnym a badaniem) rezygnacja Uczestnika 

Projektu jest dopuszczalna tylko w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji. 

2. Beneficjent ma prawo do skreślenia Uczestnik projektu z listy oczekujących na badanie w przypadku 

naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. 

 

§7  Zasady monitoringu i kontroli 

 

1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udzielenia informacji nt. realizacji Projektu osobom 

i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzenia kontroli. 

 

§8  Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wchodzi w życie z dniem 01.11.2018 r. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji zmian dokumentów programowych 

przekazanych przez Instytucję Zarządzającą. 

3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu będą rozstrzygane przez Beneficjenta. 

 

§9  Załączniki do Regulaminu 

1. Oświadczenie uczestnika projektu, 

2. Ankieta kwalifikująca pacjenta, 

 

Sieradz, dnia 01 listopada 2018 roku 

 

 

Kierownik Projektu: 

Agata Gunerska 


