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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„PROFESJONALNA REHABILITACJA W MEDYCYNIE GRABIENIEC  

GWARANCJĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 

Oś Priorytetowa X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Działanie X.3 Ochrona utrzymanie i przywrócenie zdrowia 

Poddziałanie X.3.1. Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty 

do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej 

§1. DEFINICJE 

1. Realizator projektu – Beneficjent, „MEDYCYNA GRABIENIEC" Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, 91-140 Łódź, ul. Grabieniec 13. 

2. Biuro projektu – „MEDYCYNA GRABIENIEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

91-058 Łódź, ul. Zachodnia 12a/c. 

3. Projekt – projekt nr RPLD.10.03.01-10-A030/21 pt.: „Profesjonalna rehabilitacja w 

Medycynie Grabieniec gwarancją aktywności zawodowej” realizowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego 2014-2020. 

4. RPZ - Regionalny Program Zdrowotny, „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców 

województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których 

predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy”, zgodnie z którym realizowany 

jest projekt. 

5. Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Łódzkiego, obsługiwany przez 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź. 

6. Uczestnik projektu - osoba rekrutowana do projektu zgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie i bezpośrednio korzystająca ze świadczeń zdrowotnych oraz innych usług 

w ramach projektu. 
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7. Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukująca zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, osoba 

zarejestrowana jako bezrobotna jest zaliczana do osób bezrobotnych. Osobą bezrobotną 

jest zarówno osoba bezrobotna w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej 

Ludności, jak i osoba zarejestrowana jako bezrobotna. Definicja nie uwzględnia 

studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba 

kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w 

rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą 

bezrobotną1 w rozumieniu Wytycznych w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  

8. Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej 

(tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym 

(rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, 

który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), jest 

uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna 

(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)2. Studenci studiów stacjonarnych 

uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na 

własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej 

działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo, w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020.  

9. Osoba pracująca 3– osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą 

otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba 

 
1 Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest 

niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, 
należy ją traktować jako osobę bezrobotną. 
2 Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest 
niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, 
należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo, chyba, że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją 
należy wykazać ją jako osobę bezrobotną. 
3  „Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie z 

definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób 
bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe 
zwolnienie z pracy.  
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posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, która jednak chwilowo nie pracuje ze 

względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoba 

prowadząca działalność na własny rachunek – prowadząca działalność gospodarczą, 

gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - jest również uznawana za pracującą, o ile 

spełniony jest jeden z poniższych warunków:  

− osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie 

rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga 

zysków; 

− osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki 

zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej 

sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np.: rolnik wykonujący prace w 

celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu 

na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby 

móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach);  

− osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego 

lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, 

zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. 

Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli 

wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność 

gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu 

lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa 

domowego.  

Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za 

„osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. Żołnierz poborowy, który wykonuje 

 
Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku pracy, które mogą istnieć lub zostać 
stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, 
które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsca 
pracy z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w 
postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal 
ponosi pracodawca.  
Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy są pokrywane przez określony czas ze środków publicznych. 
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określoną pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk nie jest 

uznawany za "osobę pracującą". Osoba przebywająca na urlopie 

macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który 

zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje 

późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) jest uznawana za „osobę pracującą”. 

Osobę przebywającą na urlopie wychowawczym należy uznawać za bierną zawodowo 

zgodnie z definicją osoby biernej zawodowo. 

10. Osoba poszukująca pracy – to osoba niepracująca, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukująca zatrudnienia. Osoba ta może być zarejestrowana jako bezrobotna lub 

poszukująca pracy w publicznych służbach zatrudnienia (PSZ) lub niezarejestrowana, lecz 

spełniająca powyższe przesłanki. 

11. Osoba w wieku aktywności zawodowej - osoba w wieku 15 lat i więcej. O przynależności 

danej osoby do grupy osób w wieku aktywności zawodowej powinien – w przypadku 

górnej granicy – decydować nie określony w sposób sztywny wiek, ale aktywność 

zawodowa tej osoby lub gotowość do podjęcia zatrudnienia. Przynależność do tej 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 

(niezależnie od statystycznego faktu bycia danej osoby w wieku produkcyjnym, czy 

poprodukcyjnym). 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin uczestnictwa w projekcie (Regulamin) określa zasady naboru Uczestników do 

projektu realizowanego przez Beneficjenta. 

2. Celem projektu jest poprawa stanu funkcjonalnego mieszkańców z woj. Łódzkiego 

(powiaty: M. Łódź, łódzki wschodni, brzeziński, łęczycki, pabianicki, poddębicki, zgierski) 

w środowisku społecznym, fizycznym i gospodarczym, która umożliwi im 

podjęcie/kontynuację zatrudnienia poprzez uczestnictwo w programie rehabilitacji 

leczniczej z elementami edukacji i psychoedukacji. Będą to osoby posiadające 



 
 

 
RPLD.10.03.01-10-A030/21 
 

5 
Projekt „Profesjonalna rehabilitacja w Medycynie Grabieniec gwarancją aktywności zawodowej” 

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

zdiagnozowane choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, do 

których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy. 

3. Okres realizacji projektu: do dnia 31.05.2023 roku. 

4. Zakończenie realizacji projektu: 31.05.2023 r. Realizator projektu przewiduje możliwość 

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu. 

5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Realizatora projektu 

https://www.grabieniec.pl/, w Biurze projektu oraz siedzibie Beneficjenta. 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

§3. UCZESTNICY PROJEKTU 

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają kryteria kwalifikacji formalnej do 

udziału w projekcie, określone w §4 ust. 5 Regulaminu. 

2. W ramach Projektu udzielane są na rzecz każdego Uczestnika Projektu bezpłatne 

świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, w tym: 

a. Kwalifikacja medyczna - I porada rehabilitacyjna. 

b. Rehabilitacja z elementami edukacji: cykl rehabilitacji z elementami edukacji w 

zakresie codziennej aktywności fizycznej zgodnie z przyjętymi w programie RPZ 

założeniami dotyczącymi czasu cyklu i liczby zabiegów. 

c. Warsztaty psychoedukacyjne: dwa (2) indywidualne warsztaty prowadzone przez 

dietetyka (1 spotkanie) i psychologa (1 spotkanie), (każde spotkanie trwające min. 60 

minut). 

d. Końcowa konsultacja - II porada rehabilitacyjna.  

3. Projekt zakłada objęcie wsparciem 640 osób (384K, 256M), w tym: 

a. 640 osób (384K, 256M) zostanie przyjętych w ramach wstępnej kwalifikacji do 

projektu na pierwszą poradę rehabilitacyjną, 

b. 610 osób (366K, 244M) zostanie zakwalifikowanych do projektu po pierwszej 

poradzie rehabilitacyjnej i zostanie objętych cyklem rehabilitacji z elementami 

edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej oraz wsparciem 

psychoedukacyjnym, w tym: 

− 321 osób (193K, 128M) w wieku 50 lat i więcej, 

https://www.grabieniec.pl/
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− W 244 osoby (146K, 98M) wykonujące pracę siedzącą, 

− 128 osób (77K, 51M) po opuszczeniu programu podejmie pracę lub będzie 

kontynuować zatrudnienie, 

− 52 osoby (31K, 21M) w wieku 50 lat i więcej po opuszczeniu programu podejmą 

pracę lub będą kontynuować zatrudnienie, 

− 17 osób (11K, 6M) otrzyma możliwość zwrotu kosztów dojazdu do miejsca 

wykonywania usługi zdrowotnej i z powrotem, 

− 5 osób (3K, 2M) otrzyma możliwość zwrotu kosztów opieki nad osobą 

potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą się opiekuje. 

4. Uczestnik projektu ma prawo: 

a. udziału w działaniach gwarantowanych przez projekt, 

b. ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu publicznym transportem, ewentualnie 

transportem specjalistycznym z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się 

świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej objętych projektem, 

c. ubiegać się o zwrot kosztów zapewnienia opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba korzystająca ze świadczeń z 

zakresu rehabilitacji leczniczej objętych projektem. 

Zwrot, o którym mowa w punkcie 4 lit. b i c powyżej realizowany będzie do 

wyczerpania limitu, o którym mowa w punkcie 3 lit. b powyżej. Decyduje kolejność 

złożenia wniosków. 

5. Każdy Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

a. złożenia potrzebnych dokumentów kwalifikacyjnych i potwierdzających jego 

uczestnictwo w projekcie, 

b. obecności na wszystkich poradach rehabilitacyjnych oraz na wszystkich zabiegach 

cyklu rehabilitacyjnego w ramach projektu, 

c. obecności na indywidulanych warsztatach psychoedukacyjnych: 1 indywidualnej 

konsultacji z psychologiem i 1 indywidualnej konsultacji z dietetykiem, 

d. wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio 

monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu. 
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6. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i kontroli. 

7. Uczestnik projektu ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu do miejsca wykonywania 

usługi zdrowotnej i z powrotem (porady rehabilitacyjnej, cykl rehabilitacji, indywidualne 

warsztaty psychoedukacyjne) poniesionych w ramach projektu może otrzymać zwrot na 

koniec uczestnictwa w projekcie. Warunkiem obowiązkowym umożliwiającym ubieganie 

się o zwrot ww. kosztów jest dostarczenie przez Uczestnika projektu Formularza zwrotu 

kosztów dojazdu (Załącznik nr 10 do Regulaminu) wraz z załączeniem biletów 

komunikacji publicznej bądź faktury za realizację usługi transportem specjalistycznym. 

8. Uczestnik projektu ubiegający się o zwrot kosztów zapewnienia opieki nad osobą 

potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się, może 

otrzymać zwrot na koniec uczestnictwa w projekcie. Warunkiem obowiązkowym 

umożliwiającym ubieganie się o zwrot ww. kosztów jest dostarczenie przez Uczestnika 

projektu Formularza zwrotu kosztów opieki (Załącznik nr 11 do Regulaminu) wraz z 

załączeniem faktury za realizację usługi opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu. 

9. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie na każdym etapie jego realizacji.  

10. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania, Uczestnik 

zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia. Uczestnik nie zostanie obciążony 

kosztami, o ile rezygnacja była obiektywnie usprawiedliwiona i miała charakter losowy. 

§4 ZASADY REKRUTACJI 

1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób umożliwiający udział w Projekcie każdej 

zainteresowanej osobie, dzięki zapewnieniu różnych form i kanałów komunikacji. 

Przyjmowanie zgłoszeń i rejestracja odbywa się w następujący sposób: 

a. stacjonarnie w Biurze projektu (Łódź, ul. Zachodnia 12a/c),  

b. elektronicznie (poprzez skrzynkę mailową: dzialanie10@grabieniec.pl, 

c. tradycyjnie na adres Biura projektu (Łódź, ul. Zachodnia 12a/c) poprzez operatora 

pocztowego. 

2. Rekrutacja rozpoczyna się z chwilą umieszczenia informacji o projekcie na stronie 

internetowej www.grabieniec.pl i prowadzona jest w sposób ciągły.  

mailto:dzialanie10@grabieniec.pl
http://www.grabieniec.pl/


 
 

 
RPLD.10.03.01-10-A030/21 
 

8 
Projekt „Profesjonalna rehabilitacja w Medycynie Grabieniec gwarancją aktywności zawodowej” 

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

3. Rekrutacja kończy się 31.03.2023 r. Realizator projektu przewiduje możliwość wydłużenia 

terminu rekrutacji. 

4. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans, w tym zasadą równości płci 

i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Jest dostosowana do profilu grupy 

docelowej. 

5. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają następujące kryteria kwalifikacji 

formalnej do udziału w projekcie: 

a. Mieszkańcy powiatów/gmin z województwa łódzkiego:  

− powiat Łódź, gmina: Łódź, 

− powiat brzeziński, gminy: Brzeziny, Brzeziny (gmina wiejska), Dmosin 

− powiat łęczycki, gminy: Piątek, Witonia 

− powiat łódzki wschodni, gminy: Andrespol, Brójce, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn 

− powiat pabianicki, gminy: Dobroń, Konstantynów Łódzki, Ksawerów 

Lutomiersk, Pabianice, Pabianice (gmina wiejska)  

− powiat poddębicki, gmina: Dalików 

− powiat zgierski, gminy: Aleksandrów Łódzki, Głowno, Głowno (gmina wiejska), 

Ozorków, Ozorków (gmina wiejska), Parzęczew, Stryków, Zgierz, Zgierz (gmina 

wiejska) 

b. Osoby w wieku aktywności zawodowej, bez względu na wykształcenie 

c. Osoby posiadające dokumentację medyczną nie starszą niż 1 rok potwierdzającą 

zdiagnozowaną chorobę układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w 

kategorii:  

M47 Spondyloza 

M48 Inne choroby kręgosłupa 

M49 Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej 

M50 Choroby krążków międzykręgowych szyjnych 

M51 Inne choroby krążka międzykręgowego 

M53 Inne choroby grzbietu, niesklasyfikowane gdzie indziej 

M54 Bóle grzbietu 
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oraz których stan zdrowia pozwala na podjęcie rehabilitacji w systemie 

ambulatoryjnym 

d. Osoby, które złożą oświadczenie o niekorzystaniu z tego typu zabiegów 

finansowanych przez NFZ lub innych środków publicznych (np. ZUS, KRUS) w ciągu 

6-u miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz o nieuczestniczeniu w innym 

projekcie dotyczącym rehabilitacji finansowanym z Europejskiego Funduszu 

Społecznego  budżetu Państwa w ramach „Ogólnopolskiego programu profilaktyki 

przewlekłych bólów kręgosłupa” realizowanych na terenie makroregionu 

centralnego”  w tym okresie (Załącznik nr 2 do Regulaminu). 

e. Ponadto zakwalifikowanie do projektu wymaga uzyskania pisemnej zgody Uczestnika 

znajdującej się w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

6. Warunkiem koniecznym jest spełnienie łącznie wszystkich kryteriów kwalifikacji 

formalnej.  

7. Projekt jest ukierunkowany w szczególności na osoby najbardziej narażone na 

opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskich 

powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych. 

8. Realizator projektu stosuje preferencje w pierwszeństwie dostępu do projektu – kryteria 

merytoryczne (punktowe):  

a. wiek: 50 lat i więcej – 2 pkt, 

b. płeć: kobiety – 2 pkt, mężczyźni – 1 pkt,  

c. wykonywanie pracy siedzącej – 2 pkt, 

d. osoby narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub 

najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych 

– 3 pkt.  

9. Rekrutacja prowadzona będzie do wyczerpania miejsc z uwzględnieniem liczby osób 

objętych wsparciem w ramach projektu wskazanych w § 3 ust.3 lit a-b. 

10. Zostanie sporządzona lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa. 

11. Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydata na Uczestnika projektu na etapie 

wstępnej kwalifikacji do projektu: 
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a. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny, Deklaracja udziału w projekcie, Deklaracja 

spełniania warunków udziału w projekcie, Klauzula informacyjna. 

b. Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika Programu dotyczące niekorzystania ze 

świadczeń finansowanych z innych środków publicznych. 

c. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych 

osobowych. 

d. Dokumentacja medyczna nie starsza niż 1 rok potwierdzająca zdiagnozowaną 

chorobę układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w kategorii: M47, 

M48, M49, M50, M51, M53, M54. 

e. Dokument tożsamości (do wglądu) 

12. Osoby, które zostaną zrekrutowane do projektu na etapie wstępnej kwalifikacji, zostaną 

umówione na Kwalifikację medyczną - I poradę rehabilitacyjną.   

13. Każdy z pacjentów, który dostarczy do Biura Projektu komplet prawidłowo wypełnionych 

dokumentów rekrutacyjnych i spełni warunki włączenia do Projektu zostanie umówiony 

na Kwalifikację medyczną I poradę rehabilitacyjną, o której mowa w §3 ust. 2 pkt a.  

14. Wizyty, o których mowa w §3 ust. 2 pkt a, będą wyznaczane po uprzednim umówieniu 

się na termin wizyty (telefonicznie, osobiście, drogą elektroniczną). 

15. Podczas wizyty, o której mowa w §3 ust. 2 pkt a, lekarz rehabilitant/ fizjoterapeuta 

zadecyduje o ostatecznej kwalifikacji do Projektu - potwierdzi lub zaneguje spełnianie 

przez pacjenta warunków włączenia do Projektu i dokona odpowiedniego wpisu w 

Załączniku nr 5 Karcie Pacjenta nr 1 (załącznik A). 

16. Uczestnik podpisuje pisemną zgodę uczestnictwa w projekcie znajdującą się w Załączniku 

nr 12 do Regulaminu). 

17. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do podpisania Umowy uczestnictwa. 

18. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą jawności i przejrzystości postępowania 

rekrutacyjnego. 

19. O przyjęciu do projektu Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani drogą 

telefoniczną/mailową/pocztą tradycyjną na numer telefonu/e-mail/adres wskazany w 



 
 

 
RPLD.10.03.01-10-A030/21 
 

11 
Projekt „Profesjonalna rehabilitacja w Medycynie Grabieniec gwarancją aktywności zawodowej” 

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

Formularzu rekrutacyjnym. Na potwierdzenie Uczestnicy podpisują Załącznik nr 8 do 

Regulaminu. 

20. Pacjenci, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do Projektu zostaną 

umieszczeni na liście rezerwowej. 

21. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do odrzucenia dokumentów rekrutacyjnych i 

zakwalifikowania następnej osoby z godnie z listą rankingową w przypadku, gdy dane 

teleadresowe (numer telefonu/e-mail/adres) są nieprawidłowe. 

22. Rezygnację z udziału w Projekcie należy zgłosić na adres e-mail Biura Projektu 

dzialanie10@grabieniec.pl , bądź osobiście co najmniej na cztery pełne dni robocze przed 

terminem pierwszego świadczenia leczniczego w ramach projektu do godz. 15:00, pod 

rygorem rozpatrzenia zgłoszenia do następnego Projektu w ostatniej kolejności. 

23. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Realizator na miejsce osoby, która 

zrezygnowała zakwalifikuje kolejną osobę z listy rezerwowej.  

24. Od decyzji Beneficjenta w sprawach kwalifikowania Uczestników Projektu nie przysługują 

żadne środki odwoławcze. 

25. Rekrutacja realizowana jest w sposób wolny od dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd 

czy orientację seksualną. Powyższe czynniki nie wpływają na proces rekrutacji.  

26. Dokumenty wymagane od kandydata na Uczestnika projektu na etapie opuszczenia 

programu (najpóźniej do czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie): 

a. Przedłożenia danych dotyczących statusu Uczestnika Projektu na rynku pracy 

w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie, a w przypadku podjęcia 

pracy lub kontynuowania zatrudnienia przez Uczestnika Projektu, przedłożenia 

odpowiednich dokumentów potwierdzających np. Zaświadczenie o zatrudnieniu 

wystawione przez pracodawcę/zaświadczenie o powrocie do pracy wystawione przez 

pracodawcę/wydruk z CEiDG.  

 

mailto:dzialanie10@grabieniec.pl
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§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego regulaminu. 

2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez Realizatora 

projektu jest wiążąca dla kandydatów oraz Uczestników. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje 

Realizator projektu. 

4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu na każdym etapie 

realizacji projektu. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez okres realizacji 

projektu. 

§6 Załączniki do Regulaminu 

1. Formularz rekrutacyjny wraz deklaracją udziału w Projekcie oraz spełniania warunków 

udziału w Projekcie 

2. Oświadczenie Uczestnika Projektu dotyczące niekorzystania ze świadczeń finansowanych 

z innych środków publicznych (załącznik D do RPZ) 

3. Oświadczenie Uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych 

4. Umowa z Uczestnikiem (wzór) 

5. Karta Pacjenta nr 1 (załącznik A do RPZ) 

6. Ankieta dla pacjenta (załącznik B do RPZ) 

7. Karta Pacjenta nr 2 (załącznik C do RPZ) 

8. Oświadczenie o przyjęciu do projektu 

9. Lista obecności Uczestnika Projektu 

10. Formularz zwrotu kosztów dojazdu 

11. Formularz zwrotu kosztów opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, którą opiekuje się uczestnik 

12. Zgoda na udział w Projekcie 

13. Formularz po zakończeniu udziału w Projekcie 


