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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

w projekcie "DBAM O ZDROWIE" Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia 
nowotworu jelita grubego
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Projekt – projekt „DBAM O ZDROWIE - Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia 
nowotworu jelita grubego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś 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
Beneficjent – SALVE ZOZ Sp. z o.o., ul. A. Struga 3, 90-420 Łódź.
Uczestnicy projektu (UP) – mieszkańcy Łodzi oraz okolicznych powiatów: zgierskiego, 
pabianickiego, łódzkiego wschodniego i brzezińskiego, w wieku aktywności zawodowej,
w szczególności osoby powyżej 50 roku życia, kwalifikujący się do objęcia programami 
profilaktycznymi zgodnie z kryteriami zawartymi w poniższym Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.
Biuro Projektu: SALVE ZOZ Sp. z o.o., ul. Rzgowska 50A, 93-172 Łódź, czynne w dni robocze 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30 
Punkty rekrutacyjne/wykonywania badań:
Łódź – Teofilów: ul. Szparagowa 10, czynne w dni robocze w godzinach 8- 20 
Łódź – Górna: ul. Rzgowska 50 A, czynne w dni robocze w godzinach 7- 20, soboty 8-14
Łódź – Widzew: ul. Ks. Wujaka 5, czynne w dni robocze w godzinach 7- 20, soboty 8-14
Łódź – Śródmieście: ul. A. Struga 3, czynne w dni robocze w godzinach 7- 20, soboty 8-14

Niniejszy Regulamin określa proces rekrutacji Uczestników/Uczestniczek oraz zasady ich 
udziału w Projekcie.
Okres realizacji projektu trwa od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r.
Celem głównym projektu jest wsparcie działań w zakresie profilaktyki raka jelita grubego
na terenie województwa łódzkiego.
W projekcie weźmie udział 2600 osób z terenu województwa łódzkiego (1300 kobiet i 1300 
mężczyzn), w tym min. 2300 osób w wieku 50+.
Projekt realizowany będzie na terenie Łodzi oraz powiatów wyszczególnionych w Załączniku 
nr 1 do Regulaminu.
Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji przetwarzane będą wyłącznie w celu 
realizacji projektu "DBAM O ZDROWIE" Program badań przesiewowych w kierunku 
wykrycia nowotworu jelita grubego, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości 
oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 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.
Projekt realizowany będzie zgodnie z Umową nr RPLD.10.03.03-10-A002/16-00 podpisaną 
z Województwem Łódzkim.
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§ Przebieg i kryteria rekrutacji
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Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś 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

Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają wszystkie następujące obligatoryjne 
kryteria rekrutacyjne:
- uczą się/pracują/zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego,
- kwalifikują się do objęcia programem profilaktycznym, tj. nie stwierdzono u nich objawów 
klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego oraz nie wykonywano badania 
kolonoskopowego w ciągu ostatnich 10 lat (system oportunistyczny),
- kwalifikują się do objęcia programem profilaktycznym, tj. otrzymały imienne zaproszenie 
do udziału w projekcie (system zapraszany).
Do projektu zostanie przyjętych 2600 osób, w tym 1300 kobiet i 1300 mężczyzn. Minimum 
2300 uczestników to osoby w wieku 50+.
Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby zależne i niepełnosprawne, 
następnie osoby z obszarów wiejskich oraz miejscowości poniżej 20.000 mieszkańców 
na obszarach słabo zaludnionych (poniżej wymienione powiaty i gminy):

Badania kolonoskopowe w ramach programu wykonywane są w dwóch systemach:
a) w systemie zapraszanym 2000 osób:
- osoby w wieku 55 – 64 lata, niezależnie od obecności objawów klinicznych;
Kryteria wyłączenia:
- osoby, które nie otrzymały imiennego zaproszenia do udziału w programie.
b) w systemie oportunistycznym 600 osób:
- wszystkie osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego;
- osoby w wieku 40-65 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, 
dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego;
- osoby w wieku 25–65 lat, pochodzące z rodziny z zespołem Lyncha – kwalifikowanie na 
podstawie wywiadu lekarskiego i oświadczenia pacjenta i/lub dodatkowej dokumentacji 
wymaganej przez lekarza kwalifikującego na badanie;
Kryteria wyłączenia:
- objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego,
- kolonoskopia w ostatnich 10 latach–weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w ankiecie.
W celu zgłoszenia do projektu należy dostarczyć do wybranego punktu rekrutacyjnego, 
określonego w § 1 pkt 4 wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne, czyli:
- Formularz Rekrutacyjny do projektu,
- Oświadczenie Uczestnika projektu,
- Zgoda na przeprowadzenie badania.

Powiaty
  
brzeziński  
łódzki wschodni  
pabianicki  
zgierski  

Gminy 

Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Rogów 
Brójce, Koluszki, Nowosolna, Tuszyn 
Dłutów, Dobroń, Lutomiersk, Pabianice 
Głowno, Parzęczew, Stryków, Zgierz 
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§ Zakres wsparcia oferowanego w ramach Projektu
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Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania w wybranych punktach rekrutacyjnych, 
określonych w w § 1 pkt 4 w wersji papierowej, jak również na stronach internetowych 
Beneficjenta http://salve.pl/przychodnie/oferta/bezplatne-programy-profilaktyczne/.
Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu.
Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do momentu zrekrutowania odpowiedniej 
grupy uczestników, nie dłużej niż do 15 grudnia 2018r.
Beneficjent zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/Uczestniczek, spełniających 
kryteria zawarte w pkt 1 i 4, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku 
o dofinansowanie rezultatów i wskaźników.
Uczestnicy, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie 
zostaną uwzględnieni na liście rezerwowej. W przypadku wygenerowania dodatkowych 
środków (oszczędności w budżecie projektu), badania będą wykonywane dodatkowo 
ponad liczby opisywane w pkt 4. Warunkiem jest zgoda Instytucji przyznającej środki.

Projekt zakłada nieodpłatne prowadzenie badań kolonoskopowych wraz ze znieczuleniem.
Beneficjent deklaruje możliwość wykonania 2600 badań w okresie od 01.01.2017 do 
31.12.2018, 2000 badań w trybie zapraszanym, 600 w trybie oportunistycznym u osób 
spełniających kryteria rekrutacyjne § 3.
Badania realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony 
zdrowia, w szczególności z regulacjami dotyczącymi praw pacjenta. Projekt przewiduje 
udzielanie usług w oparciu o Evidence Based Medicine.
Usługi medyczne w postaci badań kolonoskopowych prowadzone będą w pracowniach 
Beneficjenta w Łodzi, gdzie znajdują się sale wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny.
Miejsca prowadzenia badań:
Łódź – Teofilów, ul. Szparagowa 10,
Łódź – Górna, ul. Rzgowska 50 A,
Terminy i godziny badań ustalane będą w punktach rekrutacyjnych.
Badania w każdej lokalizacji opisanej w pkt 5 prowadzone będą w dni robocze w godzinach 
porannych dodatkowo 2 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych (po godzinie 18:00) 
oraz minimum w 2 soboty w każdym miesiącu (z wyjątkiem lokalizacji przy ul. Szparagowej).
Uczestnikom projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu. Beneficjent zwraca koszty 
dojazdu w pierwszej kolejności osobom korzystającym z transportu specjalistycznego, 
następnie osobom korzystającym z komunikacji miejskiej do kwoty biletu MPK i PKS/PKP 
II-giej klasy na podstawie Oświadczenia.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów dojazdu do momentu posiadania 
w budżecie projektu środków przeznaczonych na ten cel, o czym będzie informował 
Uczestników projektu na bieżąco (podczas zapisów na badania).
Zwrot poniesionych kosztów transportu będzie miał miejsce na podstawie złożonej przez 
Uczestnika faktury w przypadku transportu specjalistycznego oraz na podstawie Oświad-
czenia Uczestnika zgodnego ze wzorem w przypadku pozostałego rodzaju transportu.
Osoby ubiegające się o zwrot kosztów dojazdu do kwoty biletu MPK i PKS/PKP II-giej 
klasy zobowiązane są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ceny biletów 
danego przewoźnika na wyznaczonej trasie.
Informacje dotyczące zakresu wsparcia oferowanego w ramach projektu dodatkowo 
znajdują się na stronie www Beneficjenta 
http://salve.pl/przychodnie/oferta/bezplatne-programy-profilaktyczne/

Łódź – Widzew:, ul. Ks. Wujaka 5,
Łódź – Śródmieście, ul. A. Struga 3,



w w w . s a l v e . p l

SALVE BIURO PROJEKTU ul. Rzgowska 50a  93-172 Łódź

§ Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu
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§ Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1.

2.

§ Zasady monitoringu i kontroli
1.
2.

§ Postanowienia końcowe
1.
2.

3.
4.

Koordynator projektu
Anna Chmielewska

Każdy Uczestnik ma prawo do:
- bezpłatnego badania kolonoskopowego,
- otrzymania przed badaniem bezpłatnego środka czyszczącego jelita,
- otrzymania przed badaniem standardowego znieczulenia zwiotczającego,
- uzyskania rzetelnej informacji o zasadach udziału w projekcie, przebiegu oraz wyniku badania, 
- zgłaszania do Koordynatora projektu wszelkich uwag dotyczących sposobu realizacji projektu.
2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:
- złożenia dokumentów rekrutacyjnych potwierdzających uczestnictwo w Projekcie, w tym 
Oświadczenia Uczestnika projektu,
- podpisania oświadczenia, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu,
- terminowego stawienia się na wyznaczone badanie,
- wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, 
kontroli i ewaluacji Projektu,
- bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić uczestnictwo w Projekcie.

W trakcie realizacji Projektu (pomiędzy złożeniem dokumentów a badaniem) rezygnacja 
Uczestnika z udziału w Projekcie jest dopuszczalna, ale wymaga usprawiedliwienia w formie 
pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji.
Koordynator Projektu posiada prawo skreślenia Uczestnika z listy oczekujących na badanie
w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat realizacji Projektu osobom
i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.

Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01.01.2017r.
Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych lub 
dokumentów programowych.
Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu.
Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych Regulaminem, 
należy do Koordynatora Projektu.


