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REGULAMIN REKRUTACJI 

do projektu nr RPWM.10.07.00-28-0003/19 
pn. „Profilaktyka zakaźnych chorób odkleszczowych w województwie warmińsko-mazurskim” 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji do projektu pn. „Profilaktyka zakaźnych chorób odkleszczowych w 

województwie warmińsko-mazurskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10 – 

Regionalny rynek pracy, Działania 10.07 Aktywne i zdrowe starzenie się  – konkurs Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WWM 2014-

2020). 

2. Projekt pn. „Profilaktyka zakaźnych chorób odkleszczowych w województwie warmińsko-mazurskim” 

jest realizowany w partnerstwie przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opieka Sp. z o.o.  Sp. k.   

NIP 7393840455 z siedzibą w Olsztynie przy ul. Zbożowej 27E 10-806 Olsztyn, zwaną dalej Liderem, 

oraz Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju NIP 9522152966 z siedzibą w Warszawie przy ul.  

Mrówczej 33 04-857 Warszawa, zwaną dalej Partnerem. 

3. W ramach projektu realizowane są dwa zadania: 

a) Przeprowadzenie 590 spotkań informacyjno-edukacyjnych mających na celu edukację w zakresie 

profilaktyki i wykrywania zakaźnych chorób odkleszczowych, w których udział może wziąć co 

najmniej 14 750 (w tym 7 530 kobiet i 7 220 mężczyzn) mieszkańców województwa warmińsko-

mazurskiego aktywnych zawodowo w wieku produkcyjnym – kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 

w wieku 18-64 lata ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50 roku życia (minimum 10 675 

osób, w tym 5450 kobiet i 5225 mężczyzn). 

b) Przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych, ankiet i analizy laboratoryjnej próbek krwi, z których 

może skorzystać 2 758 (w tym 1 408 kobiet i 1 350 mężczyzn) osób aktywnych zawodowo- kobiety 

w wieku 50-59 lat, mężczyźni w wieku 50-64 lata zamieszkałych na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

4. W realizacji działań dopuszcza się uczestnictwo osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności  

oraz ze społeczności romskiej, Nie obejmuje się wsparciem osób odbywających karę pozbawienia 

wolności. 

5. Działania odbywają się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Edukacja odbywać się 

będzie co najmniej dwa razy w roku, w każdej gminie i mieście na prawach powiatu w województwie  

warmińsko-mazurskim. 

6. Podstawowym kryterium formalnym będzie wyrażenie chęci wzięcia udziału w interwencji przez 

uczestnika. Ponadto uczestnik powinien wykazać, że spełnia wymogi grupy docelowej  

 

§ 2 

Proces rekrutacji na spotkania informacyjno-edukacyjne 

1. Rekrutacja do zadania, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt a), jest prowadzona przez Lidera oraz Partnera 

projektu w okresie od 01.07.2019 roku do 31.12.2021 roku. 

2. Zgłoszenia do udziału w spotkaniach mogą być dokonywane telefonicznie, drogą e-mail na adres 

borelioza@nzozopieka.pl lub osobiście w Biurze Projektu znajdującym się w siedzibie Lidera tj. 

mailto:borelioza@nzozopieka.pl
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Olsztynie przy ul. Zbożowej 27E 10-806 Olsztyn, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 

bądź w miejscu spotkania bezpośrednio przed jego rozpoczęciem. 

3. Zostanie zorganizowanych 590 spotkań. 

4. W spotkaniach mogą wziąć udział kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni w wieku 18-64 lata ze 

szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50 roku życia (minimum 10 675 osób, w tym 5450 kobiet i 

5225 mężczyzn). 

5. Pierwszeństwo udziału w spotkaniach mają mieszkańcy zamieszkujący na  terenie powiatu, mieście, 

gminy, w którym odbywa się dane spotkanie. 

6. Zakłada się, że wykłady będą odbywały się dla wszystkich osób chętnych i nie będą ograniczone  

minimalną ani maksymalną liczbą uczestników. Dobór i zapewnienie odpowiedniej wielkości sali 

zależą od możliwości organizacyjnych wyłonionego wykonawcy usługi. 

7. Cykl działań edukacyjnych skierowanych do grupy docelowej programu dotyczący wykrywania i 

diagnostyki chorób odkleszczowych. Działania te będą miały na celu, oprócz podniesienia poziomu 

wiedzy grupy docelowej, zwiększenie wykrywalności i zgłaszalności na badania profilaktyczne w 

zakresie problemów zdrowotnych będących tematyką niniejszego programu polityki zdrowotnej. 

Uczestnikom zostaną w sposób dostosowany do  wieku i wykształcenia przedstawione informacje 

m.in. na temat dróg szerzenia, objawów, powikłań oraz przede wszystkim profilaktyki tych chorób. 

Szczególną uwagę zwróci się na umiejętności praktyczne, takie jak unikanie ryzykownych zachowań 

sprzyjających kontaktom z kleszczami, używanie preparatów odstraszających i insektycydów, właściwa 

technika usuwania kleszcza oraz postępowanie w przypadku zaobserwowania podejrzanych zmian 

skórnych po ukąszeniu.  

 

§ 3 

Proces rekrutacji do przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych,  

ankiet i analizy laboratoryjnej próbek krwi 

1. Rekrutacja do zadania, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt b), jest prowadzona przez Lidera oraz Partnera 

projektu w okresie od 01.07.2019 roku do 31.12.2021 roku. 

2. Zgłoszenia do udziału w badaniu mogą być dokonywane telefonicznie, drogą e-mail na adres 

borelioza@nzozopieka.pl lub osobiście w Biurze Projektu znajdującym się w siedzibie Lidera tj. 

Olsztynie przy ul. Zbożowej 27E 10-806 Olsztyn, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 

bądź w miejscu badania bezpośrednio przed jego rozpoczęciem. 

3. Zostanie przeprowadzonych 2 758 badań w tym 1 408 dla kobiet i 1 350 dla mężczyzn. 

4. Osoby chcące zostać objęte wsparciem w ramach projektu są zobowiązane do dostarczenia 

kompletnych dokumentów projektowych dla uczestnika drogą mailową, pocztową lub osobiście do 

siedziby Partnera. 

5. W badaniach mogą wziąć udział osoby aktywnie zawodowo- kobiety w wieku 50-59 lat, mężczyźni w 

wieku 50-64 lata zamieszkałe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

6. W przypadku, gdy liczba osób chętnych do udziału w badaniach przekroczy założoną w projekcie liczbę 

badań, sporządzona zostanie lista rezerwowa. 

7. Osoby z listy rezerwowej zostaną objęte wsparciem w ramach projektu w przypadku, gdy osoby, które 

zgłosiły się wcześniej, zrezygnują z udziału w badaniu. 
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§ 4 

Dokumentacja w procesie rekrutacji 

1. Osoby chcące skorzystać ze wsparcia, o którym mowa w  § 1 ust. 3 pkt a, zobowiązane są do 

wypełnienia/podpisania następujących dokumentów: 

a) Listy obecności na spotkaniu informacyjno-edukacyjnym 

2. Osoby chcące skorzystać ze wsparcia, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt b, zobowiązane są do 

wypełnienia/podpisania następujących dokumentów: 

a) Deklaracji uczestnictwa w projekcie; 

b) Zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

c) Oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną; 

d) Świadomej zgody na udział w programie Polityki Zdrowotnej w obszarze profilaktyki chorób 

odkleszczowych na rzecz mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego; 

e) Formularza rekrutacyjnego do przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych, ankiet i analizy 

laboratoryjnej próbek krwi; 

f) Oświadczenia uczestnika o odbyciu kwalifikacji lekarskiej; 

g) Ankiety medycznej; 

h) Oświadczenia uczestnika o wykonaniu badania. 

3. Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia uczestnictwa w projekcie, wymienione w ust. 1 oraz 

ust. 2, stanowią załączniki do niniejszego regulaminu. 

4. Lider oraz Partner projektu udostępniają wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia uczestnictwa 

w projekcie, wymienionych w ust. 1 oraz ust. 2, w swoich siedzibach oraz na swoich stronach 

internetowych. 

§ 5 

Informacje dodatkowe 

1. Zainteresowane osoby będą wpisywane na listę potencjalnych uczestników projektu zgodnie z datą i 

godziną wpływu poprawnie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w Programie. 

2.  Na żadnym z etapów rekrutacji nie będą preferowane uczestnictwa  osób jednej z płci, osób o 

określonym wyznaniu, pochodzeniu etnicznym. Rekrutacja odbywać się będzie z zasadą zachowania 

równości szans płci i niedyskryminacji. 

3. Kompletny udział w programie polega na uczestnictwie w cyklu działań edukacyjnych oraz diagnostyce 

z zakresu chorób odkleszczowych.  

4. Przerwanie udziału jest możliwe na każdym etapie programu. Może to nastąpić na życzenie 

uczestnika. Warunkiem koniecznym jest potwierdzenie tego na piśmie, które zostanie dołączone do 

dokumentacji medycznej uczestnika programu.  

5. Osoby, które w wyniku przeprowadzonej diagnostyki uzyskają pozytywny wynik testu ELISA oraz 

Western blot zostaną poinformowane o tym fakcie, a także o zasadach, na jakich mogą uzyskać 

pomoc medyczną oraz zostaną skierowane do placówki działające j w ramach Narodowego Funduszu 

Zdrowia. 

6. O włączeniu osób do programu decyduje kolejność zgłoszeń, uczestnicy będą przyjmowani do 

momentu osiągnięcia limitu osób, jaki został zadeklarowany w projekcie. 

7. Podstawowe formalne kryterium włączenia do programu to podpisanie przez uczestnika druku 

świadomej zgody na udział w akcji (przykładowy druk zgody w załączniku). Podpisana zgoda zostanie  

włączona do dokumentacji medycznej uczestnika programu. Projekt zakłada zwrot kosztów dojazdu 
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dla uczestnika dojeżdżającego na miejsce badania innego niż miejsce zamieszkania oraz zapewnienie  

opieki nad osobą zależną.  

§ 6 

Etapy programu 

1. Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych 

Kandydat zostaje zapoznany z materiałami informacyjno-edukacyjnymi, wypełnia Deklarację uczestnictwa 

w Projekcie (zał. 1), Formularz rekrutacyjny (Zał. 2), Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zał. 3). 

2. Wywiad z lekarzem – wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej 

Lekarz na podstawie wywiadu z uczestnikiem wypełnia Ankietę kwalifikacyjną do projektu (Zał. 4) w celu 

wyłonienia osób z podejrzeniem choroby, w przypadku gdy:  

a) u uczestnika stwierdzono ryzyko zakażenia boreliozą, pacjent zostanie skierowany na badania 

diagnostyczne – wykonanie testu Elisa w klasie IgM oraz IgG.  

Uczestnik przechodzi do etapu III. 

b) u uczestnika, u którego nie stwierdzono ryzyka zakażenia boreliozą następuje zakończenie uczestnictwa 

w Projekcie. Uczestnik wypełnia Formularz ankiety satysfakcji (Zał. 5). 

3. Interpretacja wyników badań diagnostycznych przez lekarza.  

W przypadku, gdy: 

a) wynik testu Elisa będzie pozytywny lub wątpliwy, pacjent zostanie skierowany na pobranie krwi do 

Laboratorium NZOZ OPIEKA w Olsztynie na dalszą diagnostykę – test potwierdzający Western-blot w klasie  

IgM oraz IgG. 

b) wynik testu Elisa jest ujemny pacjent wypełnia Formularz ankiety satysfakcji (Zał. 5). 

4. Dotyczy Uczestników Programu z III Etapu pkt.3 a)  

Wyniki badań diagnostycznych zostaną zinterpretowane przez lekarza. Pacjent otrzyma też informację o 

ewentualnej potrzebie konsultacji z lekarzem specjalistą w zakresie chorób zakaźnych. Pacjent wypeł nia 

Formularz ankiety satysfakcji (Zał. 5). 

5. Wydanie zaświadczenia wszystkim Uczestnikom o udziale w Programie. 

 

§ 7 

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu 

1. Kandydat staje się Uczestnikiem projektu z chwilą podpisania Formularza rekrutacyjnego do projektu. 

Nie złożenie przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów skutkuje utratą przez niego prawa 

udziału w projekcie. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do potwierdzenia wieku, np. poprzez przedstawienie  dowodu 

osobistego. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją 

Projektu oraz informowania Koordynatora Projektu o każdej zmianie danych dot. zamieszkania 

 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

Dane osobowe Uczestników Projektu będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. , poz. 922 z póź. zm.).  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Projektu jest Województwo Warmińsko-Mazurskie  

reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 
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Olsztyn, będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 .  

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale odmowa ich podania skutkuje 

brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się 

do udziału w Projekcie 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Lider w porozumieniu z 

Partnerem projektu. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zmiany te obowiązywać będą od dnia ich 

opublikowania na stronie internetowej Projektu www.profilaktyka-borelioza.pl 

 

 

 

Olsztyn, dn. 01.08.2019 r.  

 

Załączniki: 

Deklaracji uczestnictwa w projekcie; 

Oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną; 

Formularza rekrutacyjnego do przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych, ankiet i analizy laboratoryjnej 

próbek krwi; 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

Świadoma zgody na udział w programie Polityki Zdrowotnej w obszarze profilaktyki chorób 

odkleszczowych na rzecz mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego; 

Oświadczenia uczestnika o odbyciu kwalifikacji lekarskiej; 

Ankieta medyczna; 

Oświadczenia uczestnika o wykonaniu badania. 
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