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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

w projekcie pn.   

„Poprawa jakości życia mieszkańców województwa śląskiego dotkniętych zapalnymi chorobami 

układu kostno-stawowego i mięśniowego poprzez rehabilitację umożliwiającą szybki  

powrót do pracy” 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

1) Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Poprawa jakości 

życia mieszkańców województwa śląskiego dotkniętych zapalnymi chorobami układu kostno-

stawowego i mięśniowego poprzez rehabilitację umożliwiającą szybki powrót do pracy”. 

2) Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 Oś Priorytetowa 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.  

3) Projekt pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców województwa śląskiego dotkniętych zapalnymi 

chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego poprzez rehabilitację umożliwiającą szybki 

powrót do pracy” realizowany jest przez  Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o., 

40-211 Katowice, NIP 954-265-23-30, REGON 241032074. 

4) Projekt przewiduje trzy typy działań:  

 Szkolenie dla kadry medycznej Beneficjenta;  

 Kompleksowa rehabilitacja lecznicza;  

 Działania edukacyjne w ramach kompleksowej rehabilitacji.  

5) Czas trwania projektu: 01.01.2020-31.12.2022. 

 

§2 

Definicje 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Projektodawcy/Beneficjencie – rozumie się przez to Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach 

sp. z o.o., 40-211 Katowice, ul. Ks. L. Markiefki 87. 

2) Programie – oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 

2014‐2020, Oś Priorytetowa 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.  

3) Projekcie – oznacza to Projekt pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców województwa śląskiego 

dotkniętych zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego poprzez 

rehabilitację umożliwiającą szybki powrót do pracy”. 
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Realizacja projektu odbywa się na podstawie podpisanej przez Projektodawcę umowy  

o dofinansowanie projektu z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd 

Województwa Śląskiego. 

4) Uczestniku Projektu – oznacza to osoby spełniające kryteria osób objętych wsparciem w ramach 

Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki 

zdrowotnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014‐2020 oraz wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.08.03.02-24-0103/19-004. 

5) Osoba pracująca – osoba pracująca zawodowo – zatrudnienie w oparciu: o umowę o pracę, 

umowy cywilno – prawne (umowa zlecenie, dzieło), pracujący na własny rachunek (prowadzący 

działalność gospodarczą).  

6) Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukująca zatrudnienia.  

7) Biurze Projektu – oznacza to miejsce przechowywania dokumentacji projektowej tj. 40-211 

Katowice, ul. Ks. L. Markiefki 87. 

8) Stronie internetowej Projektu – strona dostępna pod adresem:  

https://bonifratrzy.pl/szpital-katowice/projekty-ue/dofinansowanie-ue-programu-rehabilitacji/ 

 

§3 

Zasady funkcjonowania projektu 

1) Każdy Uczestnik Projektu może wziąć w nim udział tylko jeden raz. 

2) Kwalifikowalność osób oraz podmiotów zgłaszających chęć udziału w Projekcie weryfikowana 

będzie przez Beneficjenta na etapie rekrutacji do projektu oraz w momencie przystąpienia  

do Projektu na podstawie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych wraz z dokumentami 

potwierdzającymi kwalifikowalność (dokumentacja medyczna, dokumenty potwierdzające 

niepełnosprawność). 

3) Biuro Projektu będzie dostępne w godzinach świadczenia usług na rzecz uczestników. 

 

§4 

Zakres świadczeń udzielanych w projekcie 

1) Celem projektu jest poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej 

ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy poprzez przywrócenie maksymalnie 

możliwej sprawności fizycznej i zdolności do aktywności zawodowej 360 mieszkańcom 

województwa śląskiego (głównie Katowic) w wieku od 50 do 59 lat w przypadku kobiet (210 

osób) oraz od 50 do 64 lat w przypadku mężczyzn (150 osób), aktywnym zawodowo lub 

deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, z zapalnymi chorobami układu kostno-

stawowego i mięśniowego oraz szkolenie kadry medycznej tj. 6 osób. 

2) Grupę docelową projektu stanowią:  

a) kadra medyczna Beneficjenta: lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii, lekarz specjalista 

w dziedzinie rehabilitacji medycznej, specjalista fizjoterapii, 3 fizjoterapeutów. 

b) osoby fizyczne z rozpoznanymi zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego  

i mięśniowego w wywiadzie tj. M02, M05-M09, M13, M45, M70 lub M75: Kobiety w wieku 

50 – 59 lat, Mężczyźni w wieku 50 – 64 lata, zamieszkałe na terenie województwa śląskiego. 
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3) Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2022 roku. 

4) W ramach Projektu przewidziano realizację następujących działań:  

a) dla 360 osób w wieku aktywności zawodowej (powyżej 50 roku życia),  ze stwierdzoną 

przewlekłą chorobą układu kostno-stawowego lub mięśniowego deklarujących aktywność 

zawodową lub chęć powrotu do pracy:  

 dzienną rehabilitację zgodnie z Regionalnym Programem Rehabilitacji osób  

z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022 

(choroby przewlekłe), 

 zajęcia edukacji zdrowotnej, dietetyki i psychoedukacji. 

b) dla kadry medycznej (6 osób):  

 szkolenia z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji chorób przewlekłych układu 

kostno-stawowego i mięśniowego. 

 

§5 

Uczestnicy korzystający ze wsparcia w projekcie 

1) Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących na terenie województwa śląskiego. 

2) Uczestnikami Projektu mogą być kobiety i mężczyźni, którzy: 

 zamieszkują na terenie województwa śląskiego, w szczególności na terenie Katowic, 

− ukończyły 50 rok życia i w przypadku kobiet nie ukończyły 60 roku życia, w przypadku 

mężczyzn nie ukończyli 65 roku życia,  

− są zatrudnieni, w tym także prowadzą własną działalność gospodarczą lub deklarują chęć 

podjęcia lub powrotu do pracy, 

− kwalifikują się do leczenia przewlekłych chorób kości, stawów oraz mięśni (rozpoznanie 

chorób zapalnych układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie tj. ICD-10: M02, 

M05-M09, M13, M45, M70 lub M75), 

− nie posiadają przeciwskazań zdrowotnych do terapii ambulatoryjnej w projekcie (stwierdzone 

przez lekarzy specjalistów reumatologii i rehabilitacji medycznej), 

− posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

− przez ostatnie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia udziału w  projekcie nie korzystały  

ze świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych ze środków NFZ, ZUS, KRUS, PFRON z powodu 

ww. jednostek chorobowych, 

− nie uczestniczą w innym programie terapeutyczno – rehabilitacyjnym dotyczącym 

przewlekłych chorób kości, stawów oraz mięśni. 

3) Uczestnikami szkoleń dedykowanych dla kadry medycznej mogą być kobiety i mężczyźni, którzy: 

 posiadają wykształcenie medyczne w zakresie reumatologii, fizjoterapii, rehabilitacji medycznej, 

i wykonują zawód  fizjoterapeuty lub lekarza. 

 

§6 

Procedura rekrutacji do projektu 

1) Rekrutacja do Projektu odbywa się poprzez złożenie następujących dokumentów:  

a) dla uczestników powyżej 50 roku życia: 

 formularza zgłoszenia - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,  
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 oświadczenie uczestnika projektu – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu, 

 deklaracji uczestnictwa w projekcie – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu, 

 oświadczenia o chęci powrotu na rynek pracy – stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego 

Regulaminu (o ile dotyczy), 

 zaświadczenia od pracodawcy (o ile dotyczy),dokument potwierdzający rozpoznanie 

chorób zapalnych układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie (M02, M05-

09, M13, M45, M70 lub M75). 

b) dla kadry medycznej 

 formularza zgłoszenia – kadra medyczna – stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego 

Regulaminu, 

 oświadczenie uczestnika projektu – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu, 

 deklaracji uczestnictwa w projekcie – kadra medyczna – stanowiący załącznik nr 5 do 

niniejszego Regulaminu. 

2) Dokumenty rekrutacje można dostarczyć: 

 Osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Projektu: Szpital Zakonu Bonifratrów  

w Katowicach sp. z o.o., Ośrodek Rehabilitacji, ul. Ks. L. Markiefki 87 (parter) od poniedziałku 

do piątku w godz. 8.00 – 14.00. 

 Pocztą na adres Biura Projektu tj. Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o., 

Ośrodek Rehabilitacji, ul. Ks. L. Markiefki 87. 

 mailowo na adres e-mail: szpital@bonifratrzy.katowice.pl  

3) Rekrutacja ma charakter ciągły począwszy od 01.02.2020 r. do momentu wyczerpania liczby 

dostępnych miejsc.  

4) Proces rekrutacji odbywa się dwuetapowo: 

a) Etap pierwszy: weryfikacja formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych, 

b) Etap drugi: podpisanie umów z Uczestnikami w Biurze Projektu. 

5) Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie drogą 

mailową/telefoniczną. 

6) Informacje o etapach rekrutacji  będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej 

projektu: https://bonifratrzy.pl/szpital-katowice/projekty-ue/dofinansowanie-ue-programu-

rehabilitacji/. 

7) Projektodawca w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia danej tury rekrutacji zatwierdza listę 

osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową. Listy te będą dostępne  

w Biurze Projektu. Osoby na nich się znajdujące zostaną poinformowane  mailowo/telefonicznie. 

8) Czynności merytoryczne związane z rekrutacją realizować będzie Komisja Rekrutacyjna  

w składzie: lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii/ rehabilitacji medycznej, specjalista 

w zakresie fizjoterapii, fizjoterapeuta i Koordynator projektu. Ostateczną decyzję o przyjęciu do 

projektu i braku przeciwwskazań podejmuje specjalista w dziedzinie reumatologii (w ramach 

konsultacji reumatologicznej) i specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej (w ramach 

pierwszej wizyty lekarskiej). 

mailto:szpital@bonifratrzy.katowice.pl
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9) Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie w danej turze 

zostaną umieszczone na liście rezerwowej, na której będzie się znajdować nie więcej niż 50 osób. 

Będą one miały pierwszeństwo w następnej turze rekrutacyjnej lub w  momencie rezygnacji 

którejkolwiek z osób znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.  

Niemniej jednak, osoba z listy rezerwowej nie może zostać zaproszona do udziału w projekcie  

w przypadku, gdy całość przewidzianych działań od momentu kwalifikacji wykracza poza okres 

realizacji projektu. 

10) W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby uczestników 

projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji 

i/lub oceny może zostać przedłużony. Informacja o terminie przedłużenia lub zakończenia 

rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu: 

https://bonifratrzy.pl/szpital-katowice/projekty-ue/dofinansowanie-ue-programu-rehabilitacji/ . 

11) Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej https://bonifratrzy.pl/szpital-

katowice/projekty-ue/dofinansowanie-ue-programu-rehabilitacji/oraz w Biurze Projektu. 

12) Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, będą przechowywane w Biurze Projektu, stanowią 

dokumentację projektową. 

13) Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem polityki równych szans, zapewniony jest równy 

dostęp Uczestników obu płci. 

 

§ 7 

Personel Projektu 

1) Kadrę zarządzającą i jej zdania stanowią:  

 Prezes Zarządu: sprawujący zarządczy nadzór nad realizacją projektu, 

 Dyrektor Operacyjny: sprawujący nadzór nad realizacją działań merytorycznych, 

 Koordynator projektu: ponosi odpowiedzialność za całokształt projektu, sporządzenie 

wniosków o płatność od strony merytorycznej, sporządzanie raportów i prowadzenie 

sprawozdawczości, zapewnienie zgodności realizacji projektu z HRF, zarządzanie ryzykiem; 

zapewnienie przestrzegania zasad horyzontalnych, 

 Asystent koordynatora projektu: bierze udział w procesie rekrutacji uczestników; 

monitoringu uczestników i zajęć, prowadzeniu działań promocji i informacji, 

 Pracownik ds. rozliczeń: ponosi odpowiedzialność za poprawność dokumentów 

rozliczeniowych, sporządzanie wniosków o płatność. 

 

2) Kadrę działań merytorycznych stanowią: 

 Lekarz specjalista rehabilitacji, 

 Lekarz specjalista reumatologii, 

 Specjalista fizjoterapii, 

 Fizjoterapeuci w liczbie 3 osoby, 

 Masażysta, 

 Psycholog, 

 Dietetyk. 

 

  

https://bonifratrzy.pl/szpital-katowice/projekty-ue/dofinansowanie-ue-programu-rehabilitacji/
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§ 8 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1) Uczestnik Projektu jest uprawniony do:  

 udziału  w kwalifikujących badaniach lekarskich, 

 udziału w kompleksowej rehabilitacji leczniczej, 

 udziału w zajęciach edukacji zdrowotnej, dietetyki i psychoedukacji, 

 otrzymania leczenia zgodnego z treścią programu, prowadzonego z najwyższą starannością.  

2) Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 

 uczestnictwa w kompleksowej rehabilitacji leczniczej na którą składa się: 

 jedna konsultacja reumatologiczna, 

 15 dni rehabilitacji realizowanej zgodnie z indywidualnym planem rehabilitacyjnym, 

 trzy wizyty lekarskie u specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej, 

 dwie porady fizjoterapeutyczne. 

 uczestnictwa w zajęciach edukacji zdrowotnej, dietetyki i psychoedukacji, 

 wyrażenia zgody na terapię prowadzoną przez kadrę medyczną projektu tj. lekarza 

specjalizacji rehabilitacja medyczna; lekarza specjalistę reumatologii, specjalistę fizjoterapii, 

fizjoterapeutę, masażystę, 

 dokładnego przestrzenia zaleceń po zabiegu, 

 udzielania prawdziwych informacji o aktualnym stanie swojego zdrowia, 

 w przypadku, gdy w trakcie trwania leczenia wynikną okoliczności uniemożliwiające 

kontynuację przyjętej koncepcji, przeanalizowania alternatywnych możliwości i wspólnie  

z terapeutą podjęcia decyzji o dalszym leczeniu, 

 potwierdzania korzystania ze wsparcia w ramach Projektu,  

 wypełniania ankiet przeprowadzanych podczas trwania Projektu oraz do 4 tygodni 

od zakończenia udziału w Projekcie,  

 wypełniania innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym w szczególności 

dostarczenie do Projektodawcy dokumentów potwierdzających status na rynku pracy  

w momencie powrotu/podjęcia pracy oraz w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału  

w projekcie, 

 przestrzegania Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa,  

 udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie Instytucjom 

zewnętrznym zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014‐2020, 

 w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie uczestnik zobowiązany jest do złożenia 

oświadczenia o rezygnacji stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1) Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.  

2) Projektodawca ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.  

3) Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić w przypadku zmian w Projekcie oraz na skutek 

zmian w przepisach.  

4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają:  
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 decyzja Prezesa Zarządu Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. 

 wniosek o dofinansowanie projektu,  

 kodeks cywilny.  

5) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2020 r. 

6) Aktualna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie www. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia. 

Załącznik nr 2. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Załącznik nr 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 

Załącznik nr 4. Formularz zgłoszenia – kadra medyczna. 

Załącznik nr 5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – kadra medyczna. 

Załącznik nr 6. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie. 

Załącznik nr 7. Oświadczenie o chęci powrotu na rynek pracy. 

Załącznik nr 8. Potwierdzenie udziału w kompleksowej rehabilitacji leczniczej w ramach Regionalnego Programu 

Rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno- stawowego i mięśniowego na lata 2019 -2022 – nie 

dotyczy kadry medycznej. 


