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z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Regulamin rekrutacji dla kobiet chcących skorzystać z badania 

cytologicznego i wsparcia edukacyjno-informacyjnego  
 

Projekt „Nie czekaj... badaj! Program profilaktycznych badań cytologicznych” 

nr WND-RPSL.08.03.02-IZ.01-24-159/17, realizowany  w ramach osi priorytetowej VIII. 

Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie: 8.3. Poprawa dostępu 

do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu 

i powrót do pracy, poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez 

zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

 

 

§1. Definicje 

 

Realizator Projektu: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA "SANUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 

 

Projekt: Nie czekaj... badaj! Program profilaktycznych badań cytologicznych złożony 

w odpowiedzi na nabór nr WND-RPSL.08.03.02-IZ.01-24-159/17. 

 

Regulamin: Regulamin uczestnictwa w projekcie „Nie czekaj... badaj! Program 

profilaktycznych badań cytologicznych” nr WND-RPSL.08.03.02-24-06BH/17. 

 

Uczestnik projektu: osoba przystępująca do projektu, spełniająca kryteria dostępu 

zawarte w niniejszym Regulaminie, która wyraziła chęć udziału w projekcie poprzez 

podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz dostarczyła wymagane 

Regulaminem dokumenty. 

 

§2. Informacje ogólne o projekcie 

 

1. Projekt „Nie czekaj... badaj! Program profilaktycznych badań cytologicznych” nr WND-

RPSL.08.03.02-24-06BH/17 realizowany jest przez NZOZ PL „Sanus” Sp. z o.o. 

z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 182 w ramach osi priorytetowej VIII Regionalne kadry 

gospodarki opartej na wiedzy, działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, 

diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót 

do pracy, poddziałanie: 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie 

właściwej opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego.  
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2. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do profilaktyki i diagnostyki nowotworów 

szyjki macicy dla 600 kobiet mieszkających/pracujących/uczących się na terenie 

województwa śląskiego w ramach białych plam (powiat Zabrze, powiat Gliwice) 

w oparciu o jeden kompleksowy program profilaktyczno-edukacyjny realizowany 

od lutego 2018 do stycznia 2020. 

 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2018 do 31.01.2020. 

 

4. Regulamin uczestnictwa w projekcie określa: 

 
• warunki uczestnictwa w projekcie,  
• zasady rekrutacji, 
• zasady przyjmowania zgłoszeń,  
• zasady kwalifikacji do wsparcia 
• zasady organizacji oraz uczestnictwa w spotkaniach,  
• zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie, 

 

5. Adres Biura Projektu i Biura Rekrutacji:  

 

BIURO PROJEKTU: 

Siedziba Beneficjenta NZOZ PL SANUS Sp. z o .o. 

ul. Wolności 182  

41-800 Zabrze 

Strona internetowa projektu: www.nieczekajbadaj.pl  

 

Osoba do kontaktów: 

Wioletta Misiaszek 

tel. + 48 576 760 055 

e-mail: projekt@sanuszabrze.pl 

 

 

BIURO REKRUTACJI 

Siedziba Beneficjenta NZOZ PL „SANUS” Sp. z o .o. 

ul. Wolności 182  

41-800 Zabrze 

Strona internetowa dot. rekrutacji: www.nieczekajbadaj.pl  

Adres mailowy do rekrutacji: projekt@sanuszabrze.pl  

 

 

 

 

 

 

http://www.nieczekajbadaj.pl/
mailto:projekt@sanuszabrze.pl
http://www.nieczekajbadaj.pl/
mailto:projekt@sanuszabrze.pl
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Kontakt ze specjalistą ds. rekrutacji: 

 

Wioletta Misiaszek 

tel. + 48 576 760 055 

e-mail: projekt@sanuszabrze.pl  

 

 

§3. Warunki uczestnictwa 

 

1. Projekt skierowany jest do kobiet: 

a) w wieku 25-59 lat (kobiety objęte SIMP) 

b) mieszkają i/lub pracują i/lub uczą się na terenie województwa śląskiego – na terenie 

białych plam: powiat Zabrze, powiat gliwicki 

c) które w kresie 3 ostatnich lat nie miały wykonanej cytologii według SIMP 

d) które w okresie 3 ostatnich lat nie miałam wykonanej cytologii finansowanej przez 

NFZ, EFS, z budżetu państwa lub ze środków samorządowych 

e)  

2. Wykluczenia z projektu: 

 

a) rozpoznany nowotwór złośliwy szyjki macicy 

b) skierowanie poza projektem do dalszej diagnostyki lub leczenia w przypadku 

rozpoznania nowotworu szyjki macicy lub schorzenia wymagającego 

specjalistycznego leczenia w zakresie onkologii. 

 

3. Do projektu zapraszamy wszystkie osoby spełniające warunki opisane w pkt 1 i 2, 

w pierwszej kolejności zapraszamy: 

• kobiety powyżej 50 roku życia (dodatkowe 3 pkt w rekrutacji), 

• kobiety, które nigdy nie wykonały cytologii (dodatkowe 3 pkt  w rekrutacji), 

• kobiety zamieszkujące w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców 

(dodatkowe 2 pkt), 

• kobiety, które opiekują się osobą/osobami niesamodzielnymi tj. osobami 

starszymi/dziećmi (dodatkowe 2 pkt rekrutacji), 

• kobiety z podwyższonej grupy ryzyka, w rodzinie której wykryto nowotwór szyjki 

macicy (dodatkowe 3 pkt w rekrutacji). 

4. Jedna osoba może uczestniczyć w każdej formie wsparcia. 

5. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych jest równoznaczne z wyrażeniem własnej 

inicjatywy do wzięcia udziału w projekcie. 

 

§. 4 Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie na terenie województwa objętego projektem 

(śląskie) od lutego 2018 roku, w sposób ciągły do chwili rozpoczęcia ostatniej edycji 

spotkań (stycznia 2020 roku). 

mailto:projekt@sanuszabrze.pl
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2. Rekrutacja może mieć również charakter mobilny i może być prowadzona podczas 

realizacji działań edukacyjno-informacyjnych. 

3. Zgłoszenia udziału można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie drogą, mailową, 

pocztową lub osobiście w biurze projektu lub na spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. 

4. Rekrutacja prowadzona będzie w biurze projektu – 41-800 Zabrze, ul. Wolności 182 

(w siedzibie NZOZ PL „SANUS” Sp. z o.o.). 

5. Terminy spotkań rekrutacyjnych będą podawane na stronie internetowej projektu (www. 

nieczekajbadaj.pl), informacje można również uzyskać w biurze. 

6. Wszelkich informacji nt. rekrutacji udziela Specjalista ds. rekrutacji. 

7. W przypadku wcześniejszego zrekrutowania kandydatek na uczestników projektu, 

rekrutacja zostanie zakończona. Stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej projektu. 

8. Rekrutację uczestników prowadzi Komisja Rekrutacyjna. 

9. Kandydatki  zobowiązane są do dostarczenia: 

 
• formularza rekrutacyjnego; 
• oświadczenia Uczestnika Projektu; 

 

10. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

 

1) Weryfikację formalną: Nabór uczestników spełniających kryteria dostępu poprzez 

analizę wypełnionych i złożonych deklaracji uczestnictwa wraz z dokumentacją 

rekrutacyjną; 

2) Ocenę kandydatur wg kryteriów merytorycznych 

3) Utworzenie list kandydatów zakwalifikowanych 

4) Utworzenie list rezerwowych 

5) Poinformowanie o wynikach. 

 

§5. Zasady przyjmowania zgłoszeń 

 

1. Zgłoszenia można dokonać osobiście – poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych 

w Biurze Projektu, podczas spotkań rekrutacyjnych, drogą pocztową na adres Biura 

Projektu (Zabrze 41-800, ul. Wolności 182), drogą elektroniczną na adres 

projekt@sanuszabrze.pl, przesyłając wypełnione i podpisane formularze (skan) 

zamieszczone na stronie internetowej projektu www.nieczekajbadaj.pl  

2. Procedurę kwalifikacyjną uznaję się za skuteczną w momencie spełnienia przez 

zainteresowanego warunków przewidzianych niniejszym regulaminem oraz  

dostarczenia wersji papierowej dokumentacji rekrutacyjnej do Biura Projektu.  

3. Weryfikacji formalnej otrzymanych dokumentów rekrutacyjnych dokonują osoby 

przyjmujące zgłoszenia. 

4. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 

do udziału w projekcie. 

 

 

mailto:projekt@sanuszabrze.pl
http://www.nieczekajbadaj.pl/


 
  

 

 
 

 

Projekt „Nie czekaj... badaj! Program profilaktycznych badań cytologicznych” jest współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 

 

 

 

 

§6. Zasady kwalifikacji  

 

1. Weryfikację formalną prowadzi specjalista ds. rekrutacji. 

 

2. Kwalifikacja prowadzona będzie spośród osób, które spełniają kryteria formalne. 

 

3. Ocenę merytoryczną prowadzi Komisja złożona z Kierownika projektu i Specjalisty 

ds. rekrutacji. 

 

4. O kolejności na liście decyduje liczba uzyskanych punktów, o których mowa w §3. 

 

5. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób spełniających kryteria formalne niż 

zaplanowano objąć wsparciem w ramach projektu, stworzona zostanie dodatkowo lista 

rezerwowa uczestników. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów 

formalnych przez osoby zakwalifikowane na ich miejsce wpisane zostaną osoby z listy 

rezerwowej. 

 

6. O wynikach procesu rekrutacji uczestnicy poinformowani zostaną pisemnie lub mailowo 

lub telefonicznie lub osobiście. 

 

§7. Zasady organizacji i uczestnictwa 

 

1. Wsparcie: 

 

a) Działania wspierające realizacje programu profilaktyki wykrywania raka szyjki 

macicy: 

 

• Zapewnienie transportu (zwrot kosztów dojazdu) 

• Zapewnienie opieki nad osobami niesamodzielnymi będącymi pod opieką 

uczestniczek projektu 

 

b) Działania edukacyjno-informacyjne: 

 

• Spotkania informacyjno-edukacyjne w NZOZ PL „Sanus” Sp. z o.o.  

• Spotkania dla grupy docelowej w urzędach oraz zakładach pracy na terenie 

białych plam 

• Wysyłka listów intencyjnych oraz zaproszeń na spotkania edukacyjno-

informacyjne – zakłada się wysyłkę listów do kobiet spełniających warunki 

formalne 

 



 
  

 

 
 

 

Projekt „Nie czekaj... badaj! Program profilaktycznych badań cytologicznych” jest współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 

 

 

 

c) Przeprowadzenie badania cytologicznego 

• Przeprowadzenie badania cytologicznego w Zabrzu, ul. Wolności 182 w gabinecie 

ginekologicznym znajdującym się w siedzibie NZOZ PL „SANUS” Sp. z o.o. przez 

wykwalifikowany personel medyczny stale współpracujący z NZOZ PL „SANUS” 

Sp. z o.o. 

 

Wszystkie przewidziane formy wsparcia są BEZPŁATNE 

 

 
2. Na spotkaniach przewidziany jest catering. 
3. Harmonogram wsparcia będzie ustalany na bieżąco, w zależności od potrzeb 

uczestniczek projektu. 
4. NZOZ PL „SANUS” Sp. z o.o. informuje, że w związku z realizacją projektu ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 uczestniczki projektu potwierdzą udział w poszczególnych 

formach wsparcia w oparciu o dokumenty i materiały (w tym dokumentację zdjęciową) 

umożliwiające rozliczenie projektu, które wynikają  z umowy o dofinansowanie zawartej 

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. 

 

 

 

§8. Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie 

 

1. Udział w projekcie jest dobrowolny i uczestniczka projektu może zrezygnować  z udziału 

w nim w każdym momencie. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie uczestniczka zobowiązana jest 

złożyć stosowne oświadczenie. 

3. Zakończenie udziału w projekcie ma miejsce również po zrealizowaniu wszystkich form 

wsparcia przewidzianych dla danej uczestniczki. 

4. Zakończenie udziału w projekcie nie wymaga formalnego potwierdzenia. 

 

 

 

§9. Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

realizacji projektu. 

 

2. Realizator projektu „Nie czekaj... badaj! Program profilaktycznych badań 

cytologicznych” zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie 

w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów 

programowych. 



 
  

 

 
 

 

Projekt „Nie czekaj... badaj! Program profilaktycznych badań cytologicznych” jest współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 

 

 

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kierownik 

Projektu. 

 
5. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 

 

 


