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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w spotkaniach organizowanych w Projekcie  

pn. „Wsparcie procesu poprawy jakości w leczeniu onkologicznym oraz zmiana 

organizacji systemu opieki zdrowotnej zakresie onkologii”, współfinansowanego ze 

środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w spotkaniach warsztatowo-

konferencyjnych, personelu medycznego oraz kadry zarządzającej podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą w zakresie onkologii, służących wymianie informacji i dobrych praktyk 

w zakresie zmiany modelu opieki onkologicznej wynikających z pilotażu Krajowej Sieci 

Onkologicznej (KSO) oraz zaprojektowanych rozwiązań dla KSO w ramach projektu pn. 

„Wsparcie procesu poprawy jakości w leczeniu onkologicznym oraz zmiana organizacji 

systemu opieki zdrowotnej zakresie onkologii”, współfinansowanego ze środków Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zwanego dalej Projektem. 

2. Projekt pn. „Wsparcie procesu poprawy jakości w leczeniu onkologicznym oraz zmiana 

organizacji systemu opieki zdrowotnej zakresie onkologii” jest realizowany, na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu 

pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej Dz. U. z 2021 r. 

poz. 639, 2412, przez Departament Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia. 

3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach V Osi priorytetowej pn. Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, Działania 5.2  

pn. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia 

ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych na 

terenie całej Polski.  

4. Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności do opieki onkologicznej oraz 

usprawnienie koordynacji pacjenta w systemie.  

5. Osobami do kontaktu ze strony Beneficjenta projektu są:  

Pani Wioletta Skoczeń, pracownik Departamentu Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia 

(e-mail: w.skoczen@mz.gov.pl, tel. +48 882 359 307) 

Pani Monika Latoszek, Zastępca Dyrektora Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia  

(e-mail: m.latoszek@mz.gov.pl, tel. +48 882 436 189) 

Pani Ewa Bogacka, pracownik Biura Komunikacji 

(e-mail: e.bogacka@mzgov.pl, tel. +48 883 840 959). 
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§ 2 Definicje  

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:   

1. Projekt – projekt pn. „Wsparcie procesu poprawy jakości w leczeniu onkologicznym oraz 

zmiana organizacji systemu opieki zdrowotnej zakresie onkologii”. 

2. Beneficjent Projektu – Departament Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, ul. Miodowa 15,  

00-952 Warszawa. 

3. Wykonawca – Jarosław Grzegorz Głowacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: 

Jarosław Grzegorz Głowacki Fordewind, adres wykonywania działalności gospodarczej:  

ul. Mazurska nr 6 lok. 11, 11-520 Ryn, NIP: 8451560099, REGON: 519537586. 

4. Uczestnik/czka Projektu - osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie. 

 

§ 3 Kwalifikowalność Uczestników Projektu 

 

1. Uczestnikami spotkań mogą być:  

• pacjenci  

• personel medyczny, w tym koordynatorzy medyczni oraz kadra zarządzająca 

podmiotami wykonującmi działalność leczniczą w zakresie onkologii 

2. Kwalifikowalność Uczestników będzie weryfikowana w oparciu o przesłane drogą mailową 

do Wykonawcy dane, o których mowa w § 5 pkt 4 Regulaminu 

3. W przypadku zgłoszenia się większej niż planowana liczby osób, o udziale w szkoleniu 

decydować będzie kolejność zgłoszeń na podstawie sporządzanej każdorazowo listy 

rezerwowej. 

 

§ 4 Zakres wsparcia oraz cel spotkań 

 

1. Przedmiotem wsparcia określonym w niniejszym Regulaminie jest kompleksowa organizacja: 

jednodniowego spotkania informacyjnego skierowanego do pacjentów, służącego 

przekazaniu informacji w zakresie zmiany modelu opieki onkologicznej, 

jednodniowych spotkań warsztatowo – konferencyjnych w formule mieszanej (tj. 

spotkań stacjonarnych w 4 miastach wojewódzkich, w każdym województwie 

uczestniczącym w pilotażu KSO z jednoczesną możliwością udziału on-line przedstawicieli 

podmiotów leczniczych zarówno uczestniczących w pilotażu jak i pozostałych województw 

nieobjętych pilotażem KSO) 
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jednodniowej konferencji w trybie stacjonarnym podsumowującej efekty wynikające z 

wdrożenia pilotażowego programu opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci 

onkologicznej oraz efekty realizacji projektu. 

1. Głównym celem realizowanych spotkań jest przekazanie pacjentom informacji w zakresie 

zmiany modelu opieki onkologicznej w ramach Projektu oraz wymiana informacji i dobrych 

praktyk (personel medyczny, kadra zarządzająca) w zakresie zmiany modelu opieki 

onkologicznej wynikających z pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) oraz 

zaprojektowanych rozwiązań dla KSO dla uczestników systemu ochrony zdrowia  

6. Zakres tematyczny spotkań obejmuje przybliżenie Uczestnikom spotkań założeń programu 

pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach KSO oraz podsumowanie jego 

dotychczasowej realizacji w ranach projektu pn. „Wsparcie procesu poprawy jakości w 

leczeniu onkologicznym oraz zmiana organizacji systemu opieki zdrowotnej zakresie 

onkologii”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. 

2. Spotkania zostaną przeprowadzone w oparciu o opracowany program merytoryczny oraz 

harmonogram spotkań. W każdym spotkaniu będzie zapewniony udział ekspertów  

w charakterze prelegentów / wykładowców. Ponadto, każdy Uczestnik szkolenia otrzyma  

niezbędne materiały informacyjne. 

3. Spotkania zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej oraz zdalnej.  

4. Wykonawca zapewni możliwość udziału nieograniczonej liczbie uczestników w formie 

zdalnej poprzez jednej z powszechnie dostępnych komunikatorów, z darmowym dostępem 

dla uczestników. Uczestnicy będą mogli przez komunikator zadać pytanie prelegentom. 

 

§ 5 Rekrutacja Uczestników Projektu  

 

1. Rekrutacja w ramach Projektu ma charakter otwarty, z zastrzeżeniem, że jest skierowana 

wyłącznie do grupy docelowej określonej w § 3 pkt 1 Regulaminu. 

2. Rekrutację przeprowadzi drogą mailową Wykonawca; w przypadku spotkania 

informacyjnego dla pacjentów we współpracy z Fundacją Polska Koalicja Pacjentów 

Onkologicznych. 

3. Rejestrację na szkolenia przeprowadzi Wykonawca, który będzie również przyjmował  

i weryfikował zgłoszenia pod kątem spełnienia warunków uczestnictwa. Wykonawca będzie 

też udzielał informacji Uczestnikom odnośnie szkolenia – telefonicznie i mailowo.  
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4. Każda osoba zgłaszająca się do udziału w szkoleniu zobowiązana jest do wypełnienia  

i przesłania drogą mailową do Wykonawcy na następujący adres e-mail: 

rekrutacja@krajowasieconkologiczna.pl zgłoszenia zawierającego:  

Imię 

Nazwisko 

Nazwa instytucji/organizacji  

Adres e-mail 

Telefon  

Specjalne potrzeby  

5. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy szkoleń jest  

Pan Jarosław Głowacki, tel. 504 972 658, adres e-mail: 

rekrutacja@krajowasieconkologiczna.pl; 

6. Podstawą uzyskania statusu Uczestnika Projektu jest przesłanie drogą mailową do 

Wykonawcy danych, o których mowa w § 5 pkt 4 Regulaminu oraz potwierdzenie 

zakwalifikowania przez Wykonawcę. Wykonawca w porozumieniem z Beneficjentem 

Projektu potwierdzi zakwalifikowanie każdego uczestnika projektu drogą mailową. 

7. Beneficjent Projektu zastrzega sobie możliwość weryfikacji i zgłoszenia ewentualnych uwag 

do listy Uczestników przed każdym pojedynczym spotkaniem. 

8. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równości płci, zasady niedyskryminacji oraz 

dostępności dla osób z niepełnosprawnością.   

9. Osoby, które chciałyby zgłosić szczególne potrzeby związane z niepełnosprawnościami 

proszone są o kontakt z Wykonawcą – Panem Jarosławem Głowackim, tel. 504 972 658,  

e-mail: rekrutacja@krajowasieconkologiczna.pl w celu uzgodnienia dogodnych warunków 

udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

10. W celu zapewnienia dogodnych warunków udzielania wsparcia zgłoszenie szczególnych 

potrzeb powinno nastąpić na 10 dni przed planowaną formą udzielenia wsparcia.  

 

§ 6 Obowiązki Uczestników Projektu  

 

1. Do obowiązków Uczestnika Projektu należy w szczególności: 

1) udział we spotkaniach, na które dana osoba dokonała zgłoszenia i uzyskała status 

Uczestnika Projektu, spełniając tym samym wszystkie wymagania rekrutacyjne; 

2) zapoznanie się z treścią i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu; 

3) przesłanie drogą mailową do Wykonawcy danych, o których mowa w § 5 pkt 4 

Regulaminu  

mailto:rekrutacja@krajowasieconkologiczna.pl
mailto:rekrutacja@krajowasieconkologiczna.pl
mailto:rekrutacja@krajowasieconkologiczna.pl
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4) zgoda na przetwarzanie wizerunku w związku z rejestracją audiowizualną oraz 

fotograficzną spotkań; zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna, przy czym 

odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w spotkaniu  

2. Uczestnik (stacjonarny) spotkania warsztatowo-konferencyjnego i/lub konferencji, który 

weźmie udział w spotkaniu oraz spełni wszystkie ww. obowiązki Uczestnika otrzyma 

certyfikat uczestnictwa w spotkaniu. Imienne zaświadczenie zostanie przekazane 

Uczestnikowi po uprzednim wyrażeniu zgodny (podpisaniu) zgody na przetwarzanie 

wizerunku. 

 

§ 7 Rezygnacja i wykluczenie z uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Uczestnik, który zarejestrował się do udziału w Projekcie, może zrezygnować lub zmienić 

termin spotkania warsztatowo-konferencyjnego tylko w uzasadnionych przypadkach, nie 

później niż na 5 dni przed datą spotkania oraz za zgodą Beneficjenta Projektu. 

2. Uczestnik może zrezygnować z takiego spotkania tylko w wyniku istotnych, niezależnych od 

niego zdarzeń losowych, których nie mógł przewidzieć w momencie przystąpienia do 

Projektu. Obowiązek wykazania wystąpienia zdarzenia losowego spoczywa na Uczestniku. 

 

§ 8 Ochrona danych osobowych 

 

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych Uczestników Projektu odwzorowany jest w 

Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci 

elektronicznej na lata 214-2020.  

Dodatkowo: 

Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020/ zatwierdzonym do realizacji 

Rocznym Planem Działania/ zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie 

Imię 

Nazwisko 

Nazwa instytucji/organizacji  

Adres e-mail 

Telefon  

Specjalne potrzeby  
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§ 9 Postanowienia końcowe  

 

1. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych  

i wytycznych dotyczących Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 

pn. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia 

ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych na 

terenie całej Polski Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 

2014-2020. 

2. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania 

Projektu.   

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem oraz wszelkie decyzje związane  

z realizacją Projektu rozstrzygane są przez Beneficjenta Projektu. 

4. Interpretacji niniejszego Regulaminu dokonuje Beneficjent Projektu w oparciu  

o odpowiednie reguły i zasady wynikające z POWER, a także odpowiednie przepisy prawa 

krajowego i unijnego.   

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Wykonawcę. 

 

 

 

          …………………………………….. 

                                                                                                    Podpis Beneficjenta 

/zgodnie z podpisem elektronicznym/ 

 

 

Załączniki: 

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie procesu poprawy jakości w leczeniu onkologicznym 

oraz zmiana organizacji systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii”, 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:  

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 2020 r. poz. 

818). 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze „Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój”. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wdrażania projektu pn. „Wsparcie 

procesu poprawy jakości w leczeniu onkologicznym oraz zmiana organizacji systemu opieki 

zdrowotnej w zakresie onkologii”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

5. Pana/Pani dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 

ministrowi właściwemu ds. zdrowia, beneficjentowi realizującemu projekt - Departamentowi 



Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. Pana/Pani dane 

osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 

Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Pana/Pani dane osobowe 

mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

6. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. projektu, związanego z 

wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

10. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

11. Może Pan/Pani skontaktować się u beneficjenta z osobą, która odpowiada za ochronę 

przetwarzania danych osobowych - z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa Zdrowia za 

pośrednictwem poczty elektronicznej przez adres e-mail: iod@mz.gov.pl lub z powołanym przez 

administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@mfipr.gov.pl. 

12. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 16, 17, 18 i 19  RODO. 

13. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
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