
Projekt POWR.05.01.00-00-0024/18 pn. „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki
Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i

mazowieckim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Sercu na Ratunek – Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń
oraz  Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim” 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Projekt pn.  „Sercu na Ratunek – Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób
Serca  i  Naczyń  oraz  Diagnostyki  Hipercholesterolemii  Rodzinnej  w  województwie
łódzkim  i  mazowieckim” współfinansowany jest  ze  środków  Unii  Europejskiej  w ramach
Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  (PO  WER)  na  lata  2014-2020,  i
Europejskiego Funduszu Społecznego a  realizowany przez Instytut Kardiologii  im. Prymasa
Tysiąclecia Stefana  Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (lider  projektu)  oraz  Warszawski
Uniwersytet Medyczny i  Fundację My Pacjenci (partnerzy projektu).
Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. med. Wojciech Drygas
Osoby do kontaktu:  Agnieszka Borowiec – specjalista ds. szkoleń personelu medycznego:

            a.borowiec@ikard.pl , 22 815 65 56 wew. 210
2. Podstawę realizacji projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.01.00-

00-0024/18-00 z dnia 24 kwietnia 2019 r. 
3. Celem głównym Projektu jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu

krążenia  u  osób  w  wieku  aktywności  zawodowej,  ze  szczególnym  uwzględnieniem
identyfikacji  pacjentów  obciążonych  genetycznie  hipercholesterolemią  rodzinną  (familial
hypercholesterolemia - FH).  Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER,
którym jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych i personelu .

4. Okres realizacji projektu: 1 marca 2019 r. – 31 września 2021 r.
5. Obszar realizacji projektu: województwo mazowieckie i łódzkie.
6. Regulamin dotyczy modułu szkoleniowego w zakresie m.in. założeń i wdrażania programu,

diagnostyki  i  wczesnego  wykrywania  chorób  układu  sercowo-naczyniowego,  w  tym
hipercholesterolemii  rodzinnej,  edukacji  w zakresie oznaczania czynników ryzyka sercowo-
naczyniowego podlegających modyfikacji  oraz zasad ich obniżania,  znajomości  czynników
ryzyka  sercowo-naczyniowego  nie  podlegających  modyfikacji,  na  temat  skutecznej
komunikacji z chorym z elementami zwiększenia motywacji do profilaktyki oraz aktualnych
zasad zdrowego stylu życia m.in. prawidłowej diety, aktywności fizycznej.

§ 2
Kwalifikowalność uczestników

1. Szkolenia są obligatoryjne dla lekarzy POZ, lekarzy medycyny pracy,  pielęgniarek oraz 
przedstawicieli  innych zawodów medycznych  zatrudnionych  w wyłonionych w konkursie  
Instytutu  Kardiologii podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) z terenu 
województwa mazowieckiego i łódzkiego. 
Grupę docelową stanowią także osoby ( lekarze, pielęgniarki oraz przedstawiciele innych 
zawodów medycznych) chcący podnosić swoje kompetencje zawodowe, którzy mają 
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podpisane umowy z innymi placówkami POZ niż wymienione powyżej, ale również z obszaru 
woj. mazowieckiego i łódzkiego.

2. Kwalifikowalność uczestników będzie prowadzona w oparciu o następujące dokumenty:
 kopia prawa wykonywania zawodu na terenie RP/dyplomu
 dokumenty rekrutacyjne:

-załącznik nr 1 Oświadczenie uczestnika projektu
-załącznik nr 2 Karta Uczestnika Projektu
-załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

W  pierwszej  kolejności  kwalifikować  się  będzie  personel  placówek  POZ  wyłonionych  w
konkursie.  W  następnej  kolejności  osoby  chcące  podnosić  swoje  kwalifikacje  zawodowe,
współpracujące z innymi placówkami z terenu woj. mazowieckiego i łódzkiego.

3. Szkolenia zostaną przeprowadzone w trybie stacjonarnym. 
4. Materiały szkoleniowe będą także dostępne na platformie e-learningowej projektu.

§ 3
Rekrutacja uczestników

1. Rekrutacja uczestników w ramach projektu ma charakter otwarty i jest skierowana wyłącznie
do grupy docelowej określonej w § 2 pkt 1. 

2. Podstawą nabycia statusu uczestnika projektu jest wypełnienie i  podpisanie dokumentacji
rekrutacyjnej stanowiącej załączniki do regulaminu, wymienione w § 2 pkt. 2 

3. Rekrutacja składa się z dwóch etapów:
- pierwszy etap przeprowadzany jest w formie rejestracji elektronicznej i polega na akceptacji
niniejszego regulaminu i udostępnieniu dokumentów wymienionych w § 2 pkt. 2 
-  drugi  etap  polega  na  podpisaniu  ww.  dokumentów  i  złożeniu  ich  w  dniu  szkolenia  u
przedstawiciela organizatora.

4. Zgłoszenia do uczestnictwa  w projekcie  są  dokonywane indywidualnie  za pośrednictwem
portalu rekrutacyjnego dostępnego pod adresem: https://konferencje.ikard.pl

5. Liczba uczestników  jest ograniczona i wynosi w danym szkoleniu maksymalnie 60 osób.

§ 4
Prawa i obowiązki uczestników

1. Uczestnikami  szkoleń  mogą  być  osoby  niepełnosprawne,  których  rodzaj  i  stopień
niepełnosprawności  nie  będzie  uniemożliwiał  uczestnictwa  w  projekcie.  Lider  dostosuje
warunki szkolenia dla tych osób, również w przypadku zadeklarowania specyficznych potrzeb
żywieniowych (np. posiłki bezmięsne itp.) zapewnią preferowane menu .

2. Uczestnicy, po spełnieniu wymogów rekrutacyjnych zobowiązani są do udziału we wszystkich
zajęciach w ramach danego szkolenia.

3. Każdy  uczestnik  jest  zobowiązany  do  oceny  odbytego  szkolenia  poprzez  wypełnienie
anonimowej ankiety oceniającej stronę merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Wypełnienie
ankiety jest obowiązkowe dla każdego uczestnika szkolenia.

4. Po  zakończeniu  szkolenia  i  wypełnieniu  testu  wiedzy  każdy  uczestnik  otrzyma  certyfikat
potwierdzający nabyte umiejętności.

§ 5
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Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

1. Uczestnik, który zarejestrował się na dane szkolenie, może zrezygnować, zmienić termin lub
miejsce  szkolenia  tylko  w  uzasadnionych  przypadkach,  nie  później  niż  na  7  dni
kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia oraz za zgodą lidera projektu.

2. Uczestnik, który rozpoczął udział w przewidzianej niniejszym regulaminem formie szkolenia,
może  zrezygnować  tylko  w  wyniku  istotnych,  niezależnych  od  niego  zdarzeń  losowych,
których nie mógł przewidzieć w momencie przystąpienia do projektu.

§ 6
Ochrona Danych Osobowych

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych uczestników projektu jest zgodny z wymogami
systemu rozliczeniowego SL 2014 w zakresie monitorowania uczestników projektu.

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych zawarty jest w załączniku nr 2 Karta uczestnika
projektu. 

3. Akceptacja  warunków niniejszego  regulaminu jest  równoznaczna  z  wyrażaniem zgody  na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w zał. nr 2.

4. Zgoda  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  ramach  projektu  może  być  odwołana  w
każdym momencie poprzez złożenie oświadczenia woli w tym zakresie (wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody).

5. Przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  zgodnie  z   Rozporządzeniem  Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r.  w sprawie ochrony osób
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne  rozporządzenie  o
ochronie danych)

§7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14 listopada  2019 r.
2. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego zastrzega sobie

prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. Wprowadzanie zmian do regulaminu wymaga formy pisemnej.

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia uczestnika projektu
2. Wzór karty uczestnika projektu
3. Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji uczestników projektu
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art.  13 i  art.  14  Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W  związku  z  przystąpieniem  do  projektu  pn.  „Podniesienie  jakości  wysokospecjalistycznego
kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii” przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem  moich  danych  osobowych  jest  minister  właściwy  do  spraw  rozwoju
regionalnego  pełniący  funkcję  Instytucji  Zarządzającej  dla  Programu  Operacyjnego  Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których
mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
a) rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1303/2013  z  dnia  

17  grudnia  2013  r.  ustanawiającego  wspólne  przepisy  dotyczące  Europejskiego
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz  ustanawiającego  przepisy
ogólne  dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego
Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności  i  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L
347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

b) rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1304/2013  z  dnia  
17  grudnia  2013  r.  w  sprawie  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i  uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn.
zm.),

c) ustawy z  dnia  11 lipca 2014 r.  o  zasadach realizacji  programów  w zakresie  polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.
1460, z późn. zm.);

2) w  odniesieniu  do  zbioru  „Centralny  system  teleinformatyczny  wspierający  realizację
programów operacyjnych”: 
a) rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1303/2013  z  dnia  

17  grudnia  2013  r.  ustanawiającego  wspólne  przepisy  dotyczące  Europejskiego
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz  ustanawiającego  przepisy
ogólne  dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego
Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności  i  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

b) rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1304/2013  z  dnia  
17  grudnia  2013  r.  w  sprawie  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i  uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
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c) ustawy z  dnia  11 lipca 2014 r.  o  zasadach realizacji  programów  w zakresie  polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.
1460, z późn. zm.),

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego  szczegółowe  przepisy  wykonawcze  do  rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1303/2013  w  odniesieniu  do  wzorów  służących  do
przekazywania  Komisji  określonych  informacji  oraz  szczegółowe  przepisy  dotyczące
wymiany  informacji  między  beneficjentami  a  instytucjami  zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

3. Moje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  realizacji  projektu  „Ratunek  –
Program  KORDIAN  2020.  Program  Profilaktyki  Chorób  Serca  i  Naczyń  oraz   Diagnostyki
Hipercholesterolemii  Rodzinnej  w  województwie  łódzkim  i  mazowieckim”,  w  szczególności
potwierdzenia  kwalifikowalności  wydatków,  udzielenia  wsparcia,  monitoringu,  ewaluacji,
kontroli,  audytu i  sprawozdawczości  oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO
WER.

4. Moje  dane  osobowe  zostały  powierzone  do  przetwarzania  Instytucji  Pośredniczącej  –
Ministerstwu Zdrowia,   Miodowa 15, 00-952 Warszawa, beneficjentowi realizującemu Projekt -
Gdańskiemu  Uniwersytetowi  Medycznemu   ul.  Skłodowskiej-Curie  3a,  80-210  Gdańsk  oraz
Instytutowi Kardiologii  ul.  Alpejska 42,  04-628 Warszawa. Moje dane osobowe mogą zostać
przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej,
Instytucji  Pośredniczącej  lub  beneficjenta.  Moje  dane  osobowe  mogą zostać  również
powierzone  specjalistycznym  firmom,  realizującym  na  zlecenie  Instytucji  Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej  oraz beneficjenta kontrole i audyt  w ramach PO WER.

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

6. W  terminie  4  tygodni  po  zakończeniu  udziału  w  projekcie  przekażę  beneficjentowi  dane
dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub
szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

7. W  ciągu  trzech  miesięcy  po  zakończeniu  udziału  w  projekcie  udostępnię  dane  dotyczące
mojego statusu na rynku pracy.

8. Moje  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej.

9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10. Moje  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  czasu  rozliczenia  Programu  Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

11. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub iod@ikard.pl.

12. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

13. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
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MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji uczestników projektu

Karta Uczestnika Projektu
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Dane  osobowe powierzone  do przetwarzania  w  zbiorze  Program  Operacyjny  Wiedza  Edukacja
Rozwój w ramach projektu nr  POWR.05.01.00-00-0024/18-00, pn. „Sercu na Ratunek – Program
KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii
Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”

DANE UCZESTNIKA

Imię 

Nazwisko

PESEL

Wiek w chwili przystępowania do projektu

Płeć  Kobieta        Mężczyzna

Wykształcenie

DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Obszar  Obszar miejski     Obszar wiejski

Kod pocztowy

Województwo

Powiat

Gmina

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

STATUS UCZESTNIKA
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Status  osoby  na  rynku  pracy  w  chwili
przystąpienia do projektu

 Osoba pracująca  

  Bierny zawodowo

 Osoba  bezrobotna  zarejestrowana  w
ewidencji urzędów pracy

  Osoba  bezrobotna  niezarejestrowana  w
ewidencji urzędów pracy

W tym

Kategoria uczestnika projektu

  Lekarze 

  Lekarze medycyny pracy 

   Pielęgniarki 

  Specjaliści udzielających wsparcia w postaci

 poradnictwa w zakresie (dieta, aktywność 
fizyczna, edukacja zdrowotna,  itp.):  
…………………………

Miejsce zatrudnienia 

(nazwa  placówki  POZ  z  obszaru  woj.
mazowieckiego/łódzkiego)  

Wykonywany zawód

Osoba  należąca  do  mniejszości  narodowej
lub  etnicznej,  migrant,  osoba  obcego
pochodzenia

 TAK    NIE

 ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI

Osoba  bezdomna  lub  dotknięta
wykluczeniem z dostępu do mieszkań

 TAK    NIE

Osoba z niepełnosprawnościami

 TAK    NIE

 ODMAWIAM  PODANIA INFORMACJI
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Osoba  w  innej  niekorzystnej  sytuacji
społecznej 

 TAK    NIE

 ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI

SZCZEGÓŁY WSPARCIA 

(wypełnia osoba odpowiedzialna za monitoring uczestników projektu)

Miejsce szkolenia

Rodzaj przyznanego wsparcia

Data rozpoczęcia udziału w projekcie

Data zakończenia udziału w projekcie

Sytuacja  osoby  w  momencie  zakończenia
udziału w projekcie

   

……………………………….. ……………………………………………….

Miejscowość i data Czytelny podpis

Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji uczestników projektu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 Ja, niżej  podpisany/a
……………….………...………………………………………………………….……………………,



Projekt POWR.05.01.00-00-0024/18 pn. „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki
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mazowieckim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(imię i nazwisko) deklaruję chęć udziału w projekcie pt Sercu na Ratunek – Program KORDIAN 2020.
Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii
Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim” (nr projektu nr POWR.05.01.00-00-0024/18-00)
współfinansowanym  przy  udziale  środków  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru
zdrowia, Działanie 5.1 programy profilaktyczne
Warsztaty szkoleniowe kadry  w terminie……………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji i akceptuję wszystkie zawarte w nim
warunki.

……………………………………………

Data i czytelny podpis uczestnika


