
 
 

 
 

Lublin, 01.09.2020 r. 

 

REGULAMIN PROJEKTU 
 

„PRZECIWKO BORELIOZIE” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1.  Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie „PRZECIWKO BORELIOZIE”. 
 
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 
Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.3 Programy polityki 
zdrowotnej. 
 
3. Organizatorem Projektu jest Centrum Medyczne „Sanitas” Sp. z o. o., ul. Okopowa 3, 20-022 
Lublin.  
 
4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2021r. 
 
5. Projekt zakłada uczestnictwo 6000 osób, w tym 3000 mężczyzn i 3000 kobiet.  
 
6. Wykaz skrótów i pojęć: 
 

 Projekt – oznacza przedsięwzięcie pn. „PRZECIWKO BORELIOZIE”. 

 Organizator –  Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o. o., ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin 

 Biuro Projektu– ul. Okopowa 3, 20- 022 Lublin. 

 Uczestnik Projektu– osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, spełniająca 
kryteria udziału w projekcie (tj. będąca w wieku aktywności zawodowej zamieszkała na 
terenie woj. lubelskiego). 

 UE- Unia Europejska. 

 Osoba w wieku aktywności zawodowej– aktywna zawodowo osoba w wieku 15 lat  
i więcej. Przynależność do grupy powinna być ustalana indywidualnie dla każdej osoby 
w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna zawodowo lub w oparciu  
o deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia. 

 RPZ – Regionalny Program Zdrowotny. 

 Osoba z terenu województwa lubelskiego– osoba fizyczna, która pracuje lub 
zamieszkuje na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

 Miejsce zamieszkania osoby fizycznej– miejscowość, w której ta osoba przebywa  
z zamiarem stałego pobytu. 

 Program– program wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi wśród mieszkańców 
województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka jako 
profilaktyka boreliozy z Lyme na lata 2017 – 2019 z dnia 27 lutego 2017 r.  



 
 

 
 

 
 

§ 2 
Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 
1. Projekt jest skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej z terenu woj. lubelskiego, 
kwalifikujących się do objęcia programem.  
 
Głównym celem programu jest zmniejszenie ryzyka zachorowania na boreliozę oraz 
zwiększenie skuteczności wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi poprzez zwiększenie 
wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z chorobami 
odkleszczowymi oraz wykonanie badań diagnostycznych w kierunku boreliozy.  
 
Efektem programu będzie m.in. wzrost poziomu wiedzy oraz świadomości z zakresu 
epidemiologii i profilaktyki boreliozy, zwiększenie poziomu wykrywalności boreliozy wśród 
mieszkańców woj. lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka, podjęcie leczenia 
przez osoby z rozpoznaną boreliozą. Będą one mierzone za pomocą ankiety poziomu 
satysfakcji, ankiety poziomu wiedzy uczestników oraz wyników badań.   
 
Projekt zapewnia preferencje dla osób z grup wysokiego ryzyka, osób z niepełnościami oraz dla 
kobiet w ciąży. 
Grupami ryzyka nazywamy grupy zawodowe i hobbystyczne narażone w sposób szczególny na 
kontakt z kleszczami (rolnicy, leśnicy, myśliwi). 
 
2. W przypadku dużej liczby chętnych o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować 
będą kryteria zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu (tj. przynależność do grupy 
ryzyka, osoby w szczególnej sytuacji, określona we wniosku liczba mężczyzn = 3000 oraz liczba 
kobiet = 3000).  
 
Warunkiem koniecznym kwalifikacji jest udzielenie twierdzącej odpowiedzi na  pytania  
nr 2 oraz nr 4 Ankiety Kwalifikacyjnej RPZ. 
 
Zastosowany zostanie system punktowy: osoba z grupy wysokiego ryzyka + 3 punkty, kobieta 
w ciąży + 3 punkty, osoba z niepełnosprawnościami + 3 punkty. Przyznane punkty się sumują. 
W przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania limitu 
miejsc.   
 
3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie potwierdzenie spełniania powyższych 
kryteriów własnoręcznym podpisem  na dokumentach rekrutacyjnych.  
 
4. Zasady uczestnictwa w projekcie zgodne są z polityką równych szans. 
 
5. Projekt umożliwia równy udział w projekcie dla osób niepełnosprawnych 
 

§ 3 



 
 

 
 

Rekrutacja 
 
1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły w okresie: lipiec 2020 r. - grudzień 2021 
r. aż do wyczerpania limitu miejsc. 
2.  Rekrutacja będzie obejmowała dwa etapy: 
a) wstępna – obejmuje zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi i promocyjnymi, 

zaakceptowanie formuły projektu, wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych, 
b) właściwa – obejmuje kwalifikację do projektu (na podstawie ankiety kwalifikacyjnej oraz 

dokumentów rekrutacyjnych).  
3. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie dokonane może być: 

 osobiście w Centrum Medycznym „Sanitas” Sp. z o. o., 

 pocztą elektroniczną na adres info@cmsanitas.pl,  

 za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura Projektu. 
 
4. Dokumenty rekrutacyjne dostępne w Centrum Medycznym „Sanitas” oraz na stronie 
www.cmsanitas.pl. 
 
5.  Komplet dokumentów  rekrutacyjnych stanowi: 
a) formularz zgłoszeniowy do projektu zawierający oświadczenie uczestnika projektu  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zbiorach nr 1 i nr 2, 
c) oświadczenie uczestnika projektu , 
d) ankieta kwalifikacyjna dla uczestników Programu Zdrowotnego 
 
6. Kwalifikowalność uczestnika do projektu będzie potwierdzona bezpośrednio przed 
udzieleniem pierwszej formy wsparcia.    
 

7. Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych  
z prawdą. W przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą Organizatorowi 
przysługuje od uczestnika projektu roszczenie w drodze powództwa cywilnego.  
 
8. Uczestnik na etapie rekrutacji zostanie poinformowany, iż projekt „PRZECIWKO BORELIOZIE” 
jest współfinansowany przez Unię Europejską. 
 
9.  Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.  
 
10.  Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a) wypełniania ankiet monitoringowych (skala ewaluacyjna I, skala ewaluacyjna II, ankieta 
satysfakcji uczestnika Programu Zdrowotnego), 
b) przestrzegania Regulaminu Projektu, 
c) w terminie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekazania Organizatorowi 
danych dotyczących statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub 
szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 
d) w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnienia danych 
dotyczących statusu i sytuacji na rynku pracy, a także informacji na temat: udziału  
w kształceniu lub szkoleniu, uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji oraz innych zmian, 

mailto:info@cmsanitas.pl


 
 

 
 

które nastąpiły w procesie aktywizacji społeczno- zawodowej.  
11. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 
 
 

§ 4 
Organizacja projektu 

 

1.  W  ramach projektu  wsparcie uzyska 6 000 osób (w tym 3 000 mężczyzn oraz 3000 kobiet) 

2. Badania będą realizowane w: 

Centrum Medyczne Sanitas  Sp. z o. o. w Lublinie, przy ul. Okopowej 3,   
 tel. 81-534-04-00, 
 godziny przyjęć:    Poniedziałek – Piątek: 7.30- 20.00, Sobota: 8.00 – 14.00 
 
3. Maksymalne wsparcie przypadające na uczestnika obejmuje: wywiad z pielęgniarką, 

pobranie krwi (Elisa), test Elisa w klasie IgM, test Elisa w klasie IgG, konsultacja lekarska, 

pobranie krwi (Western Blot), test Western Blot IgM, test Western Blot IgG, specjalistyczna 

konsultacja lekarska 

 

4. Na zakończenie udziału w projekcie każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu 
programu zdrowotnego.   
 

§ 5 
Realizacja wsparcia dla uczestników projektu 

 
Proces realizacji wsparcia dla uczestnika projektu obejmuje etapy: 
 

1. Wywiad  pielęgniarski  
Celem wywiadu będzie wybranie osób, u których istnieje ryzyko zachorowania na boreliozę  
w oparciu o analizę dokumentów zgłoszeniowych.  
Wywiad pielęgniarski obejmuje: 

a) kwalifikację na badania- uczestnik wraz z pielęgniarką wypełnia dokumenty 
kwalifikacyjne tj. ankietę kwalifikacyjną do projektu, ankietę dotycząca poziomu wiedzy 
na temat boreliozy, 

b) analizę wypełnionych dokumentów w kierunku dalszego udziału w projekcie, 
c) edukację na temat boreliozy jej objawów, profilaktyki, diagnozy i leczenia. Każdy  

z uczestników otrzymuje broszurę informacyjno – promocyjną na  temat boreliozy. 
 
Osoby z podejrzeniem boreliozy są kierowane na badania laboratoryjne.  
Osoby bez podejrzenia choroby nie biorą udziału w projekcie.  
 
Miejsce realizacji:  Centrum Medyczne „Sanitas” ul. Okopowa 3 w  Lublinie lub inne miejsce na 
terenie woj. Lubelskiego.  
Ilość osób objętych wsparciem: 6 000.  
 



 
 

 
 

2. Badania laboratoryjne – Test Elisa  
Osoby z podejrzeniem choroby zostaną  skierowane na wykonanie badań laboratoryjnych. 
Celem badań będzie wykonanie  Testu Elisa w klasach IgM oraz IgG.  
 
Odbiór wyników: 
Wynik testu będzie dostępny po 1 dniu od wykonania badania.  
Pacjent może odebrać wynik w następujący sposób: 

A. Osobiście – bezpośrednio przed konsultacją lekarską,  
B. Osobiście – w następujących punktach pobierania materiału do badań : 
 
1. ul. Tysiąclecia 4, Biała Podlaska  

2. ul. Janowska 76, Biała Podlaska  

3. ul. Parkowa 6, Biała Podlaska  

4. ul. Kraszewskiego 6, Biała Podlaska  

5. ul. Kościuszki 138, Biłgoraj  

6. ul. Poprzeczna 3 A, Biłgoraj 

7. ul. Partyzantów 3 A, Biłgoraj  

8. ul. 3-Maja 22, Chełm  

9. ul. Szymanowskiego 4, Chełm  

10. ul. Stężycka 11, Dęblin 

11. Plac Staszica 17, Hrubieszów 

12. ul. Targowa 5, Hrubieszów 

13. ul. Kochanowskiego 3 A, Kraśnik 

14. ul. Łąkowa 20, Lubartów 

15. ul. Prof. A. Gębali 6, Lublin 

16. ul. Droga Męczenników Majdanka 181, Lublin 

17. ul. Onyksowa 12, Lublin 

18. ul. Głowackiego 35, Lublin 

19. ul. Jana Sawy 5 lok IX, Lublin 

20. ul. Topolowa 7, Lublin 

21. ul. Węglarza 16, Lublin 

22. ul. Wigilijna 12, Lublin 

23. ul. Willowa 29, Lublin 

24. ul. Zana 14, Lublin 

25. ul. Stefanii Pawlak 3, Łęczna 

26. ul. Braci Spozów 19, Piaski  

27. ul. Zielona 10 A, Puławy 

28. ul. Wojska Polskiego 7A, Puławy 

29. ul. Warszawska 17, Radzyń Podlaski 

30. ul. Karola Wojtyły 6, Ryki 

31. ul. Żytnia 23, Ryki 



 
 

 
 

32. ul. Lotników Polskich 18, Świdnik 

33. ul. Racławicka 6, Świdnik 

34. ul. Kruczkowskiego 6 A, Świdnik 

35. ul. Klukowskiego 3, Szczebrzeszyn  

36. ul. Szkolna 7, Szczebrzeszyn 

37. ul. Rynek 3, Tarnogród 

38. ul. Sienkiewicza 30, Terespol 

39. ul. Wygoda 4, Wisznice 

40. al. Jana Pawła II 19, Zamość 

41. ul. Peowiaków 1, Zamość  

 
C. Drogą elektroniczną – wynik można pobrać ze strony https://wyniki.diag.pl/ 

 
Sposób odbioru wyniku zostanie ustalony indywidualnie z każdym pacjentem podczas 
pobrania krwi.  Pacjent zostanie też umówiony na konsultację lekarską.   
 
Miejsce realizacji:  Centrum Medyczne „Sanitas”, ul. Okopowa 3 w  Lublinie lub inne miejsce 
na terenie woj. Lubelskiego.  
Ilość osób objętych wsparciem: 6 000. 
 
 

3. Konsultacja lekarska – Test Elisa w klasie IgG i IgM 
Pacjent, który odbierze wyniki badań udaje się na konsultację lekarską. Podczas konsultacji 
lekarskiej lekarz interpretuje wynik testów laboratoryjnych Elisa w klasie IgG oraz w klasie IgM. 
Gdy wynik testu Elisa będzie pozytywny bądź wątpliwy lekarz kieruje pacjenta na dalszą 
diagnostykę tj. na wykonanie testu Western Blot (test potwierdzający) w klasie IgG i/lub  
w klasie IgM. 
 
Osoby z negatywnym wynikiem testu Elisa kończą udział w projekcie.  W związku  
z zakończeniem udziału w projekcie uczestnik wypełnia ankiety monitoringowe (ankieta 
satysfakcji i ankieta badająca poziom wiedzy na temat boreliozy). 
 
 
Miejsce realizacji:  Centrum Medyczne „Sanitas”,  ul. Okopowa 3 w  Lublinie lub inne miejsce 
na terenie woj. Lubelskiego.  
Ilość osób objętych wsparciem: 6 000. 
 

4. Badania laboratoryjne – Test Western Blot w klasie IgG i/lub w klasie IgM 
Na badania Western Blot zostaje skierowany pacjent, u którego wynik testu Elisa będzie 
pozytywny lub wątpliwy.  
Zostanie pobrana krew do badania, którego celem będzie wykonanie testów  Western Blot  
w klasie IgG i/lub w klasie IgM. 
 
Odbiór wyników: 



 
 

 
 

Wynik testu będzie dostępny po 2 dniach  od daty wykonania badania.  
Wynik można odebrać w sposób opisany w pkt. 2- Badania laboratoryjne- Test Elisa 
 
Miejsce realizacji: Centrum Medyczne „Sanitas”,  ul. Okopowa 3 w  Lublinie lub inne miejsce 
na terenie woj lubelskiego.  
Ilość badań w ramach wsparcia: 2 100. 
 

5. Specjalistyczna konsultacja lekarska – Test Western Blot  
Pacjent, który odbierze wyniki badań udaje się na specjalistyczną konsultację lekarską. Podczas 
konsultacji lekarskiej lekarz- specjalista chorób zakaźnych interpretuje wynik testów 
laboratoryjnych Western Blot  w klasie IgG i/lub w klasie IgM. Gdy wynik testu Western Blot 
będzie pozytywny lub wątpliwy lekarz wydaje zaświadczenie o udziale w projekcie zawierające 
informację na temat przeprowadzonych badań i kieruje pacjenta na dalsze leczenie, które już 
odbywa się poza projektem. 
 
Miejsce realizacji:  Centrum Medyczne „Sanitas” ul. Okopowa 3.  
Ilość osób objętych wsparciem: 1 540. 
 
 

§ 5 
Ochrona danych osobowych 

 
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 
2. Wszelkie dane osobowe oraz informacje zebrane od Uczestników Projektu w trakcie 

trwania projektu będą wykorzystywane wyłącznie do sprawozdawczości wobec 
Instytucji Pośredniczącej.  

3. Przetwarzanie 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 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na podstawie: 

 
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 2018 r., poz. 
1431 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). 
 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz 
art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) 

5. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) 
oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 
2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024), 
w stosunku do przetwarzanych, powierzonych danych osobowych, o których mowa  
w ust. 1. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Koordynator Projektu. 
2. Organizator Projektu  zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu  

lub wprowadzenia jego dodatkowych postanowień.  
3. Wszelkie zmiany do Regulaminu wymagają aneksu.  

 
 
 


