
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Konkurs nr: RPDS.08.07.00-IZ.00-02-039/15 

Regulamin rekrutacji przychodni posiadających Poradnię Medycyny Pracy 

oraz podmiotów POZ 

w ramach projektu „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa 

dostępności usług medycznych w ramach "Programu Profilaktyki Raka 

Piersi" w subregionie wrocławskim i m.Wrocław w latach 2016 -2018” 

 § 1. Informacje o projekcie 

1. Projekt realizowany przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu w 

partnerstwie z Pracodawcami Zdrowia, Dolnośląskim Związkiem Lekarzy 

Rodzinnych Pracodawców, NZOZ-em Centrum Usług Medycznych PROXIMUM,4 

Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ ,w 

okresie 01.08.2016 30.04.2018, na terenie powiatów: milickiego, oleśnickiego, 

oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego i 

miasta Wrocław.  

2. Program Profilaktyki Raka Piersi skierowany jest do pracodawców i 4000 

pracującychi kobiet, w wieku od 50 do 69 lat, zamieszkujących subregion wrocławski 

i m. Wrocław (co najmniej 20% grupy docelowej Programu będą stanowić osoby, 

które nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w tym kierunku, a które 

kwalifikują się do udziału w Programie). 

3. Projekt „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług 

medycznych w ramach "Programu Profilaktyki Raka Piersi" w subregionie 

wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 -2018” jest współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Etapy realizacji programu profilaktycznego:  

o Rekrutacja przychodni POZ oraz Medycyny Pracy 

o Dwudniowe szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek z powiatów objętych 

programem: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, 

trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego i miasta Wrocław 

o Szkolenie dla pracowników medycznych zrekrutowanych do programu z 

języka migowego 

o Działania promocyjne i informacyjne 

o Rekrutacja uczestniczek programu 

o Realizacja badań profilaktycznych dla uczestniczek projektu 

§ 2. Zadania do realizacji przez placówki medyczne w ramach projektu:  

1. Wyznaczenie jednego edukatora profilaktyki (lekarz lub pielęgniarka lub położna) w 

ramach jednej placówki,  którego zadaniem będzie promowanie wśród pań w tym w 

szczególności wśród kobiet pracujących* w wieku 50-69 lat badań profilaktycznych 

raka piersi.  

2. Promocja profilaktykiii skutkować powinna rekrutacją uczestniczek projektu poprzez 

wypełnienie i podpisanie przez nie deklaracji uczestnictwa do projektu. 
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3. Edukatorzy zobowiązani będą do rozliczania efektów swojej pracy co miesiąc na 

podstawie raportu 

4. Za wykonane zadanie placówka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto 

(pięćset złotych) miesięcznie 

5. Placówka otrzyma materiały informacyjne oraz znaczki do ich rozesłania 

 

§ 3. Szczegółowe zadania Edukatorów profilaktyki 

1. Bezpośredni kontakt z pacjentem – osobiście lub telefonicznie, udzielanie informacji o 

realizowanym projekcie i możliwości badań profilaktycznych,  

2. Kolportaż ulotek i informatorów wśród pacjentów 

3. Pomoc w rejestracji na badanie 

4. Pomoc w wypełnianiu deklaracji uczestnictwa w projekcie 

5. Aktywne poszukiwanie osób do udziału w projekcie 

6. Stały kontakt z lekarzami POZ i AOS oraz pielęgniarkami i położnymi 

środowiskowymi  

7. Zadaniem edukatorów z placówek posiadających poradnie medycyny pracy jest 

aktywny kontakt z przedsiębiorcami i zachęcenie ich do włączenia badań 

profilaktycznych do pakietu badań podstawowych 

 

§ 4. Rekrutacja 

1. Rekrutacja do projektu przychodni posiadających Poradnię Medycyny Pracy oraz 

podmiotów POZ prowadzona jest przez: Pracodawcy Zdrowia, ul. Fabryczna 10D2, 

Wrocław. 

2. Rekrutacja trwa do 12 września 2016 r. do 30 września 2016 r. Istnieje możliwość 

przedłużenia procedury rekrutacyjnej w przypadku niewystarczającej ilości 

prawidłowo wypełnionych zgłoszeń. 

3. Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:  

o poprawnego wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych (pobranych ze strony 

www.pracodawcyzdrowia.pl) 

o wysłania na adres koordynatora ds. profilaktyki 

a.kopka@pracodawcyzdrowia.pl poprawnie wypełnionych dokumentów  

o otrzymania informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu się na listę placówek 

medycznych biorących udział w projekcie (30 września 2016 r.). 

o podpisania umowy o współpracy 

4. Z każdego powiatu objętego projektem: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, 

strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego zostanie 

przyjęta jedna przychodnia posiadająca Poradnię Medycyny Pracy oraz jedna 

placówka POZ. Z miasta Wrocław przyjmiemy po 2 przychodnie PMP i 2 POZ. 

Możliwa jest zmiana ilości placówek z poszczególnych powiatów 

o Preferowane będą placówki POZ, które maja zadeklarowane minimum 250 

kobiet w wieku 50-69 lat 

o Preferowane będą placówki posiadające poradnie medycyny pracy i POZ 
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o Decyduje kolejność zgłoszeń 

5. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje komisja rekrutacyjna, w skład której 

wchodzą: Koordynator ds. profilaktyki oraz Dyrektor Biura Pracodawców Zdrowia. 

6. Zostanie utworzona lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji jednej placówki 

zostanie przyjęta następna.  

§ 5. Rezygnacja z udziału placówki medycznej w projekcie 

1. Po podpisaniu umowy o współpracy placówka ma prawo do rezygnacji z udziału w 

projekcie z miesięcznym wypowiedzeniem.  

2. Pracodawcy Zdrowia mają prawo do zerwania umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w razie karygodnego naruszenia ustaleń umowy. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkich informacji w sprawach związanych z organizacją rekrutacji udziela: Iwona 

Wójcik tel.: 795490877, mail: i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl 

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.09.2016 r. do odwołania. 

3. Organizator  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

*osoba pracująca-osoba, która wykonuje pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub 

korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie, własną działalność, gospodarstwo rolne lub praktykę 

zawodową. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest też za osobę pracującą, który wnosi 

bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu 

lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego 

 
ii Promocja profilaktyki oznacza  działania informacyjno–edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o 

charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych oraz działania edukacji 

prozdrowotnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           


