
 

 

 

Regulamin rekrutacji do projektu 

„Realizacja Programu Zdrowotnego profilaktyki nowotworowej w kierunku 

wykrywania raka szyjki macicy"  

Nr RPMP.08.06.02-12-0320/20 

 

realizowanego przez Ośrodek Medyczny "OSTEOMED" S.C. Mirosław Szlachcic, 

Ewa Szlachcic współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego   

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, 

Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, 

Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, 

 

§ 1 

Definicje 

Projekt – projekt „Realizacja Programu Zdrowotnego profilaktyki nowotworowej  

w kierunku wykrywania raka szyjki macicy” który jest realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 

Regulamin- niniejszy Regulamin rekrutacji do projektu Realizacja Programu 

Zdrowotnego profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka szyjki macicy” nr 

RPMP.08.06.02-12-0320/20, który realizowany jest w okresie od dnia 01.04.2021 do 

dnia 31.12.2022r.; 

Uczestnik projektu –osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie zgodnie  

z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

Biuro projektu- biuro zlokalizowane jest przy ul. Dąbska 11, 31-572 Kraków. 

Lider- Ośrodek Medyczny OSTEOMED S.C. Mirosław Szlachcic, Ewa Szlachcic przy 

ul. Kazimierza Wielkiego 57, 30-074 Kraków, realizujący projekt. 

Partner - SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 

Kraków, realizujący projekt wspólnie z Liderem. 

Instytucja Pośrednicząca  - Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy 

w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków 



 

 

Koordynator projektu – osoba odpowiedzialna merytorycznie za realizacje  

i koordynację projektu. 

Dokumentacja rekrutacyjna- komplet dokumentów składanych przez osoby 

aplikujące do udziału w projekcie.  

SIMP- System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki. 

 

 

§ 2 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu „Realizacja 

Programu Zdrowotnego profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania 

raka szyjki macicy"  o nr RPMP.08.06.02-12-0320/20 

2. Głównym celem projektu jest Zwiększenie zgłaszalności na badania 

cytologiczne wśród 5200 kobiet z województwa małopolskiego z gmin 

Wieliczka, Zakopane, Oświęcim Gm. Miejska i Wiejska, Tarnów, Sucha 

Beskidzka, Proszowice, Olkusz, Miechów, Limanowa Gm. Miejska i Wiejska, 

gminy Kraków, Chrzanów, Brzesko, Bochnia poprzez wzrost świadomości, jak 

profilaktyka raka szyjki macicy jest ważna dla zdrowia i życia. 

3. W ramach projektu zostaną przeprowadzone: 

 Kampania informacyjno-edukacyjna 

 Spotkania informacyjno- edukacyjne z kobietami 

 Badanie cytologiczne 

4. Projekt realizowany jest w okresie: 01.04.2021 – 31.12.2022 

5. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. 

6. Projekt realizowany jest w partnerstwie z SP ZOZ Szpital Uniwersytecki  

w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków. 

7. Instytucja Pośrednicząca  - Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd 

Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków. 

8. Wsparcie w ramach projektu dotyczy działań podejmowanych w ramach 

"Narodowego Planu Zwalczania Chorób Nowotworowych" tak, aby zwiększyć 

odsetek osób, które biorą udział w badaniach przesiewowych (cytologii)  

w kierunku wykrycia raka szyjki macicy we wczesnym jego stadium lub 

kontrolować te kobiety, które są szczególnie na to narażone, co bezpośrednio 



 

 

przyczyni się do przeciwdziałania przerwania pracy osób w wieku aktywności 

zawodowej. 

 

 

 

§ 3 

Uczestnicy projektu 

 

Grupę docelową projektu stanowią kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które uczą się, 

pracują, lub zamieszkują  woj. Małopolskie w gminach: Wieliczka, Zakopane, 

Oświęcim Gm. Miejska i Wiejska, Tarnów, Sucha Beskidzka, Proszowice, Olkusz, 

Miechów, Limanowa Gm. Miejska i Wiejska, gminy Kraków, Chrzanów, Brzesko, 

Bochnia oraz spełniają następujące warunki uczestnictwa: 

 w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego albo; 

 są obciążone czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki 

immunosupresyjne, zakażone HPV i które nie miały wykonanej cytologii  

w ciągu ostatnich 12 miesięcy, albo; 

 były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu 

kontroli onkologicznej (na podstawie decyzji lekarza prowadzącego leczenie 

onkologiczne). 

Uczestnikiem Projektu nie będzie mogła być osoba, która jest uczestnikiem innego 

projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020,  

w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju  

i zmierzają do osiągnięcia tych samych celów.  

W projekcie nie mogą wziąć udziału kobiety, u których rozpoznano nowotwór złośliwy 

szyjki macicy lub kobiety skierowane (poza programem) do dalszej diagnostyki lub 

leczenia, w przypadku rozpoznania nowotworu szyjki macicy lub innego schorzenia 

wymagającego leczenia specjalistycznego w zakresie onkologii. 

 

Dodatkowo Uczestniczki projektu stanowią: 

 

 20% kobiet, które na podstawie SIMP nigdy nie wykonywały badań 

profilaktycznych w kierunku wykrycia raka szyjki macicy, 



 

 

 20% kobiet, zamieszkujących w miejscowościach poniżej 20 000 

mieszkańców, szczególnie na obszarach wiejskich. 

 30 % kobiet z obszarów „białych plam” tj. z gmin: Zakopane, Proszowice, 

Olkusz, Miechów, Limanowa, m. Tarnów. 

 

§ 4 

Proces rekrutacji 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady 

równości szans. Podczas rekrutacji zapewniony będzie równy dostęp do 

informacji o projekcie oraz możliwość zgłoszenia udziału w nim osobom z różnymi 

niepełnosprawnościami. 

2. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie w sposób ciągły. 

3. Rekrutacja rozpocznie się w lipcu 2021r.  

Na każde spotkanie będzie realizowany odrębny cykl rekrutacyjny.  

Spotkania kandydatów odbywać się będą w biurze projektu oraz na spotkaniach 

edukacyjnych.  

Rekruter dostępny będzie pn-pt 8-20 oraz w weekend.  

4. Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania miejsc. 

5. Zgłoszenia do projektu można składać osobiście, drogą elektroniczną i drogą 

pocztową na adres: rsm@medistica.com.pl 

6. Dokumentacja rekrutacyjna składa się z: 

 Formularz rekrutacyjny 

 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności 

 Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych 

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

 Oświadczenie uczestnika projektu o zwrot kosztów dojazdu i opiekę nad 

osobą zależną 

 

7. Dokumentacja rekrutacyjna dostępna będzie na stronie internetowej 

www.medistica.com.pl/ginekologia-plodnosc/rsm 

oraz w biurze Projektu. Ponadto strona internetowa dostosowana będzie do os. 

Słabowidzących, niesłyszących. 



 

 

8. Kwalifikowalność uczestniczek projektu do objęcia programem profilaktycznym 

określana również będzie za pomocą Systemu Informatycznego Monitorowania 

Profilaktyki- SIMP 

9. Kryteria punktacji: 

Kandydatom zostaną przyznane dodatkowe punkty: 

 osoby, które na podstawie SIMP nigdy nie wykonywały badań 

profilaktycznych w kierunku wykrycia raka szyjki macicy, a które kwalifikują 

się do udziału w programie - 15 pkt. 

 osoby, które zamieszkują w miejscowości poniżej 20 000 mieszkańców, 

szczególnie na obszarach wiejskich - 15 pkt. 

 osoby pracujące, uczące się lub posiadające miejsce zamieszkania na 

obszarze „białych plam” tj. z gmin: Zakopane, Proszowice, Olkusz, 

Miechów, Limanowa, m. Tarnów  - 15 pkt. 

 osoby w przedziale wiekowym +50 lat - 12 pkt  

 osoby w trudnej sytuacji finansowej, o niskich dochodach – 

nieprzekraczających 634,00 zł na osobę (kryterium dochodowe uśrednione 

wg MOPS w/w gminach) - 11 pkt 

10. W przypadku gdy osoby uzyskają taką samą ilość punktów osoba, której dochód 

na osobę będzie niższy - zostanie przyjęta w 1 kolejności (ze względu na gorszą 

sytuację finansową).  

11. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie zostaną powiadomione 

telefonicznie lub mailowo. 

12. W uzasadnionych przypadkach Lider projektu może zażądać innych dodatkowych 

dokumentów (zaświadczeń i/lub oświadczeń) potwierdzających kwalifikowalność 

Kandydata na Uczestnika Projektu. 

13. W razie zidentyfikowania dodatkowych potrzeb podczas organizacji badań 

cytologicznych, zgodnie z diagnozą grup docelowych zostanie zorganizowany 

dojazd tam i z powrotem na miejsce badań oraz wsparcie w zakresie opieki nad 

osobą zależną, którą opiekuje się uczestniczka. 

 Zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu: 

Koszty dojazdu będzie można rozliczyć na podstawie kosztów rzeczywistych, 

udokumentowanych biletem/wydrukiem potwierdzającym cenę biletu na danej 



 

 

trasie wraz z oświadczeniem uczestnika o datach i liczbie przejazdów dla 

pacjentek, które wyraziły chęć przejazdu transportem publicznym, 

Stawki kilometrowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu  

w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 

kosztów dla pacjentek, które wyraziły zainteresowanie zwrotem kosztów 

dojazdu własnym środkiem transportu; 

 Zwrot kosztów zapewnienia opieki: 

Zapewnienie opieki zostanie zorganizowane w formie zwrotu kosztów 

wynajęcia opiekuna na czas udziału kobiety w badaniu lub zapewnienia opieki 

przez Wnioskodawcę. Koszty opieki rozliczane będą w formie refundacji dla 

uczestniczki lub kosztu zorganizowania opieki.  

   

 

§ 5 

 

Skład Komisji Rekrutacyjnej 

Komisja Rekrutacyjna składa się z: 

1. Koordynatora Projektu - Przewodniczący Komisji, 

2. Przedstawiciela Lidera projektu – Członek Komisji 

 

 

§ 6 

Zadania Komisji Rekrutacyjnej 
 

1. Weryfikacja kompletności składanych dokumentów. 

2. Poinformowanie kandydatów o przyjęciu do projektu 

3. Zatwierdzenie listy Uczestników, którzy wezmą udział w projekcie. 

 

 

 

§ 7 

Rejestracja na badania cytologiczne 

 

3. Rejestracja na badania cytologiczne odbywać się będzie w trybie ciągłym 

telefonicznie, pod nr telefonu 604 749 754 lub osobiście w biurze projektu 



 

 

4. Badania cytologiczne odbywać się będą w siedzibie Partnera- SP ZOZ Szpital  

Uniwersytecki w Krakowie, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 

ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków, tel. (12) 424 84 31 

 Od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:30 – 15:30 

 W razie zidentyfikowanych potrzeb zostanie zapewniona większa 

dostępność w siedzibie Lidera, która każdorazowo będzie ustalana według 

możliwych terminów: 2 razy w tygodniu w godz. od 15:00 do 18:00 oraz  

w 1 sobotę w miesiącu od 08:00 do 14:00 

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku spraw nie objętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy 

dotyczące realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi życie z dniem 01.07.2021 i może ulec zmianie w 

sytuacji zmiany Wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów 

programowych. 

 

 

 

Kraków, 01.07.2021. 

 

Załączniki: 

1. Formularz rekrutacyjny 

2. Oświadczenie uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych 

3. Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych 

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie  

5. Oświadczenie uczestnika projektu o zwrot kosztów dojazdu i opiekę nad osobą 

zależną 


