
REGULAMIN REKRUTACJI
do udziału w projekcie pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 1
Przepisy ogólne

1.  Regulamin  określa  zasady  rekrutacji  do  udziału  projekcie  pn.  „Program  profilaktyki  i  wczesnego
wykrywania  raka  jelita  grubego”  realizowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na
wiedzy, Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej
pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej
poprzez  zapewnienie  właściwej  opieki  zdrowotnej  –  konkurs Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020). 
2.  Projekt  pn.  „Program  profilaktyki  i  wczesnego  wykrywania  raka  jelita  grubego”  jest  realizowany
w partnerstwie przez Miasto Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, 40-098 Katowice,
zwane dalej Partnerem Wiodącym, oraz Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń
Sutka TOMMED - Bula Tomasz z siedzibą w Katowicach przy ul. Żelaznej 1, 40-851 Katowice, zwany dalej
Partnerem.
3. W ramach projektu realizowane są dwie formy wsparcia:
1) Przeprowadzenie badań kolonoskopowych wraz ze znieczuleniem, z  których  może skorzystać  300
mieszkańców  Katowic,  a  także  osób  pracujących,  uczących  się  lub  zamieszkujących  w  rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie miasta Katowice.
2)  Przeprowadzenie  kampanii  informacyjno-edukacyjnej  z  zakresu  profilaktyki  raka  jelita  grubego,
z której może skorzystać co najmniej 390 mieszkańców Katowic, a także osób pracujących, uczących się
lub zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie miasta Katowice.
4.  Uczestnikami biorącymi udział w projekcie, tj. w formach wsparcia, o których mowa w ust. 3,  mogą
być  osoby  zamieszkałe  w  Katowicach,  a  także  osoby  pracujące,  uczące  się  lub  zamieszkujące
w rozumieniu  przepisów  Kodeksu  Cywilnego,  na  terenie  miasta  Katowice  bez  objawów  klinicznych
sugerujących istnienie raka jelita grubego, u których  w ciągu ostatnich 10 lat nie wykonano pełnego
badania kolonoskopowego, w następujących grupach wiekowych:
a) w wieku 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
b)  w  wieku  40–49  lat,  które  mają  krewnego  pierwszego  stopnia,  u  którego  rozpoznano  raka  jelita
grubego,
c)  w  wieku  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  powinny  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  (nadzorczych)
kolonoskopii.
5. Osoby chcące zostać objęte wsparciem w ramach projektu są zobowiązane do dostarczenia Deklaracji
Uczestnictwa w Programie do siedziby Partnera w Katowicach przy ul. Fredry 22, p. 142.

§ 2
Proces rekrutacji - badania kolonoskopowe

1.  Rekrutacja do zadania, o którym mowa w  § 1 ust. 3 pkt 1), jest prowadzona przez Biuro Projektu
znajdujące się w siedzibie Partnera, tj. w Katowicach przy ul. Fredry 22, p. 142, w okresie od 1 lipca 2017
roku do 30 czerwca 2018 roku.
2. Podstawowym kryterium rekrutacji  do badań jest kolejność zgłoszeń uczestników, z zastrzeżeniem
pierwszeństwa w udziale dla osób, które wcześniej zgłosiły się na kolonoskopię, ale z powodu braku
miejsc badanie nie zostało u nich przeprowadzone.
3. W przypadku,  gdy liczba osób chętnych do udziału w badaniach przekroczy założoną w projekcie
liczbę badań, sporządzona zostanie lista rezerwowa.
4. Osoby z listy rezerwowej zostaną objęte wsparciem w ramach projektu w przypadku, gdy osoby, które
zgłosiły się wcześniej, zrezygnują z udziału w badaniu kolonoskopowym.

§ 3
Proces rekrutacji - spotkania informacyjno-edukacyjne

1. Rekrutacja do zadania, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2), jest prowadzona przez Partnera Wiodącego
oraz Partnera projektu w okresie od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2018 roku. 
2. Zgłoszenia do udziału w spotkaniach mogą być dokonywane telefonicznie pod nr tel.  32 350 11 00,
32 607 21 15, 32 607 21 59 lub 664 136 675, drogą e-mail na adres epeterko@tommed.pl lub osobiście
w Biurze Projektu znajdującym się w siedzibie Partnera, tj. w Katowicach przy ul.  Fredry 22, p. 142,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 bądź w miejscu spotkania bezpośrednio przed jego
rozpoczęciem.
3. Zostanie zorganizowanych 39 spotkań, z czego w jednym spotkaniu udział wziąć może nie więcej niż
20 osób.
4.  Pierwszeństwo  udziału  w spotkaniach  mają  mieszkańcy,  a  także  osoby  pracujące,  uczące  się  lub
zamieszkujące  w rozumieniu  przepisów  Kodeksu  Cywilnego,  na  terenie  zespołu  dzielnic,  w którym
odbywa się dane spotkanie.
5. W przypadku zgłoszenia udziału w jednym spotkaniu większej liczby osób, niż określona w ust. 3,
sporządzana zostanie lista rezerwowa. 
6. Osobom z listy rezerwowej zostanie zaproponowany udział w kolejnym ze spotkań w danej lokalizacji
bądź w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej z udziału - w spotkaniu, na które się zapisali.

§ 4
Dokumentacja w procesie rekrutacji

1.  Osoby  chcące  skorzystać  ze  wsparcia,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  3  pkt  1, zobowiązane  są  do
wypełnienia następujących dokumentów:
a) deklaracji udziału w Programie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, 
b) ankiety personalnej, 



c) ankiety medycznej, będącej jednocześnie skierowaniem na badanie,
d) oświadczeń:
- o wykonaniu badania,
- o otrzymaniu materiałów edukacyjnych,
- o otrzymaniu środka przeczyszczającego,
e) listy obecności - oświadczenia o odbyciu kwalifikacji lekarskiej.
2.  Osoby  chcące  skorzystać  ze  wsparcia,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  3  pkt  2, zobowiązane  są  do
wypełnienia następujących dokumentów:
a) deklaracji udziału w Programie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, 
b) ankiety personalnej, 
c) oświadczenia o otrzymaniu materiałów edukacyjnych,
d) listy obecności na spotkaniu edukacyjnym,
e) ankiety ewaluacyjnej.
3. Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia uczestnictwa w projekcie, wymienione w ust. 1 oraz
ust. 2, stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
4. Partner Wiodący 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. Zainteresowane osoby będą wpisywane na listę potencjalnych uczestników projektu zgodnie z datą
i godziną wpływu poprawnie wypełnionej deklaracji udziału w Programie. 
6.  Na  żadnym  z  etapów  rekrutacji  nie  będą  preferowane  uczestnictwa  osób  jednej  z  płci,  osób
o określonym wyznaniu, pochodzeniu etnicznym.

§ 3 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Partner Wiodący. 
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zmiany te obowiązywać będą od dnia
ich opublikowania na stronie internetowej Partnera Wiodącego. 

Załączniki:
1. Wzór deklaracji udziału w Programie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
2. Wzór ankiety personalnej.
3. Wzór ankiety medycznej - skierowania na badanie kolonoskopowe.
4. Wzór oświadczenia otrzymania materiałów edukacyjnych.
5. Wzór oświadczenia otrzymania środka przeczyszczającego.
6. Wzór oświadczenia o wykonaniu badania.
7. Wzór listy obecności - oświadczenia o odbyciu kwalifikacji lekarskiej.
8. Wzór listy obecności na spotkaniu.
9. Wzór ankiety ewaluacyjnej.


