
 

Załącznik nr 4 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU PLACÓWEK AOS W PROJEKCIE  

„Profilaktyka chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym” 

 
 

§ 1.  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie pn.  „Profilaktyka 
chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym”, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne - 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy 
nr POWR.05.01.00-00-0003/20-00/1094/2020/474 zawartej pomiędzy Beneficjentem – 
Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH Państwowym Instytutem Badawczym, 
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, a Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, 
00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”.  

2. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy  

z Lyme, poprzez działania edukacyjno-informacyjne i diagnostyczne wśród 3468 osób 

zakwalifikowanych do programu z populacji makroregionu centralnego (województwa: 

mazowieckie i łódzkie) w wieku aktywności zawodowej (od min. 15 lat), ze szczególnym 

uwzględnieniem osób z grup ryzyka ze względu na wykonywany zawód i uprawiane hobby.  
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

4. Projekt ma charakter regionalny i obejmuje swoim zasięgiem obszar województw mazowieckiego 

i łódzkiego. 

5. Okres realizacji projektu: od 03 sierpnia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.  
6. Projekt realizowany jest w oparciu o:  

1) Wniosek o dofinansowanie projektu – Profilaktyka chorób odkleszczowych w makroregionie 

centralnym. 

2) Regulamin konkursu, wytyczne oraz przepisy związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

7. Objaśnienie pojęć:  
1) AOS – placówka/ki Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej;  
2) Realizator/Beneficjent/Projektodawca – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH– 

Państwowy Instytut Badawczy, 00-952 Warszawa, ul. Chocimska 24; 

3) Projekt - „Profilaktyka chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym” realizowany 

na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

4) POZ – placówka/ki Podstawowej Opieki Zdrowotnej; 



 

6) Umowa o dofinansowanie - umowa o dofinansowanie projektu: „Profilaktyka chorób 

odkleszczowych w makroregionie centralnym” nr POWR.05.01.00-00-0003/20-

00/1094/2020/474; 
 

7) Uczestnik Programu Profilaktycznego lub Uczestnik – osoba fizyczna – kobieta lub mężczyzna 

w wieku aktywności zawodowej (min. 15 lat), zaangażowana jako pacjent do udziału 

w Projekcie: „Profilaktyka chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym”; 

8) Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia;  
9) Biuro Projektów: ul. Chocimska 24, pok. 115 C, 00-791 Warszawa;  
10) Regulamin - Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie „Profilaktyka chorób odkleszczowych 

w makroregionie centralnym”; 

11) Lekarz POZ – lekarz świadczący usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;  
12) Pielęgniarka POZ – pielęgniarka świadcząca usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;  
13) MLD - Medyczne Laboratorium Diagnostyczne. 

 
§ 2. 

INFORMACJE O PROJEKCIE 
 

1. Na etapie realizacji Projektu w ramach fazy przygotowawczej planowane jest nawiązanie 

współpracy z co najmniej 10 POZ, posiadającymi kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń  

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, Medycznym Laboratorium Diagnostycznym 

oraz maksymalnie 10 placówkami AOS z terenu województw: mazowieckiego i łódzkiego.  
2. Grupę docelową objętą programem profilaktycznym stanowią osoby w wieku aktywności 

zawodowej (min. 15 lat), w szczególności zamieszkujące regiony częstego występowania kleszczy 

oraz osoby wykonujące zawody oraz hobby sprzyjające podwyższonemu ryzyku kontaktu z tymi 

pasożytami. 

3. Grupy objęte działaniami edukacyjno-informacyjnymi to:  
1) Uczestnicy programu – pacjenci i osoby z grupy ryzyka;  
2) Personel medyczny - lekarze POZ i pielęgniarki POZ;  
3) Mieszkańcy województw mazowieckiego i łódzkiego.  

4. Etapy realizacji programu profilaktycznego obejmują:  
1) nabór placówek POZ/AOS;  
2) nabór MLD;  
3) realizacja szkoleń dla kadry medycznej z POZ;  
4) realizacja komponentu medycznego programu;  
5) edukacja uczestników programu (pacjenci i osoby z grupy ryzyka) oraz mieszkańców  

z województw mazowieckiego i łódzkiego.  
5. Realizacja komponentu medycznego polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom 

zakwalifikowanym do projektu, tj:  
1) wizyta w ramach POZ kwalifikująca do programu;  
2) pobranie próbki krwi do badania w kierunku boreliozy z Lyme;  
3) przeprowadzenie badań diagnostycznych testem ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG;  
4) przeprowadzenie badań testem Western blot (test potwierdzający) w klasie IgM;  



 

5) przeprowadzenie badań testem Western blot (test potwierdzający) w klasie IgG;  
6) wizyta kontrolna w POZ (omówienie wyniku);  
7) wizyta w AOS;  
8) wizyta kontrolna w AOS. 

6. Działania informacyjno-promocyjne będą związane z promocją programu w ramach kampanii 

informacyjnej w województwach mazowieckim i łódzkim oraz na stronach internetowych 

Beneficjenta, POZ i AOS zaangażowanych do współpracy oraz w mediach społecznościowych. 

 
§ 3. 

  

ZADANIA DO REALIZACJI PRZEZ AOS W RAMACH PROGRAMU 
 
1. Zadania AOS do realizacji obejmują: 

1) realizację świadczeń medycznych zgodnie z założeniami programu tj.: 

• przeprowadzenie wizyt pacjentów z podejrzeniem boreliozy z Lyme  

w późniejszych stadiach kierowanych przez lekarzy placówek POZ wybranych 

w ramach Projektu. U pacjenta (o ile pacjent nie będzie posiadał aktualnego wyniku 

badania) zostanie pobrana krew i wykonane badanie w celu potwierdzenia 

lub wykluczenia boreliozy W zależności od objawów klinicznych pacjent otrzyma 

leczenie antybiotykami. Przewidywany czas wizyty 15 – 20 min. 

• przeprowadzenie wizyt kontrolnych pacjentów w przypadku których podjęto leczenie 

w trakcie pierwszej wizyty w AOS. Pacjentowi zostanie przekazany wynik badania 

z jego prawidłową interpretacją uwzględniającą jego stan kliniczny. Uzyska on także 

informacje na temat dalszego postępowania tj zakończenia leczenia lub skierowania 

go do szpitala celem dalszych konsultacji lub dalszego leczenia. Przewidywany czas 

wizyty 15 – 20 min. 

• Dokonanie przez lekarza oceny stanu zdrowia pacjenta, w oparciu o badanie 

podmiotowe i przedmiotowe w trakcie pierwszych wizyt i wizyt kontrolnych. 

• Przekazanie pacjentowi do wypełnienia, po zakończeniu leczenia w ramach AOS, 

ankiety uczestnika programu określającej wzrost poziomu wiedzy. 

Świadczeń lekarskich mogą udzielać wyłącznie lekarze specjaliści w zakresie chorób zakaźnych.  

2) prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami Projektu; 

3) pomoc Uczestnikom w wypełnianiu dokumentacji projektowej; 

4) przesyłanie do Realizatora kompletu dokumentacji Uczestników objętych wsparciem 

nie później niż w ciągu 5 dni od zakończenia miesiąca/kwartału rozliczeniowego; 

2. Każdy AOS biorący udział w programie będzie zobowiązany do raportowania Realizatorowi 

efektów swojej pracy raz na miesiąc, na podstawie sprawozdania; 

3. Za wykonane zadania AOS otrzyma wynagrodzenie określone w Umowie; 

4. Wynagrodzenie będzie wypłacane proporcjonalnie do wykonanych zadań, nie rzadziej 

niż po zakończonym kwartale, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury oraz kompletu 

prawidłowo wypełnionej dokumentacji programu. 



 

§ 4. 
 

ETAPY REKRUTACJI AOS 

 

1. Rekrutacja AOS do Projektu prowadzona jest przez Realizatora - Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego PZH Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (kod: 00-791), 

przy ul. Chocimska 24. 

2. Nabór AOS do Projektu odbywa się od dnia 17.03.2023 r. do dnia 29.03.2023 r. do godz. 12:00.  

3. Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów: 

1) Etap 1 – Zgłoszenie się Placówki AOS; 

2) Etap 2 – Analiza dokumentów zgłoszeniowych otrzymanych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Realizatora 

przy ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Biuro Projektów; 

3) Etap 3 – Wyłonienie AOS, z którymi zostanie podpisana Umowa o współpracy w ramach 

Projektu; 

4) Etap 4 – Dodatkowy nabór AOS (w sytuacji niewystarczającej ilości). 
 

4. Realizator planuje zawarcie umów z max. 10 placówkami AOS z terenu województw 

mazowieckiego i łódzkiego. W przypadku większej liczby zgłoszeń spełniających wszystkie warunki  

wyboru w ramach prowadzonego postępowania o wyborze placówki będzie decydowała kolejność 

zgłoszenia. 

 

§ 5. 
 

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI AOS 

 

1. Placówka AOS zgłaszająca swoją gotowość do udziału w Projekcie musi spełniać łącznie wszystkie 

poniższe wymogi: 

1) posiadać kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna w zakresie działań objętych programem; 

2) posiadać jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na obszarze realizacji Projektu tj. na terenie 

jednego z województw: mazowieckiego lub łódzkiego; 

3)  zapewnić, że w przypadku pacjentów z podejrzeniem boreliozy z Lyme w późniejszych 

stadiach, kierowanych  przez lekarzy POZ na wizytę do AOS w ramach projektu oczekiwany czas 

na wizytę nie przekroczy 14 dni; 

4) zapewnić dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne); 

5) akceptować, iż wynagrodzenie za świadczenie usług będzie zgodne ze stawkami wskazanymi 

w Umowie. 

 

 

 

 



 

§ 6. 
 

PRZEBIEG REKRUTACJI AOS 

 

1. Dokumenty należy złożyć zgodnie z wzorem Formularza ofertowego i z dołączonymi  

do niego Załącznikami nr 1, 2 i 3. 

2. Dokumenty można przesłać w formie papierowej lub elektronicznie.  

3. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania AOS składającego Ofertę zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi. Jeżeli Ofertę podpisuje inna osoba, niż wynika  

to z prawa do reprezentacji, wraz z Ofertą zobowiązana jest ona złożyć stosowne Pełnomocnictwo. 

4. Ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty  

na adres: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Państwowy Instytut 

Badawczy, Biuro Projektów - ul. Chocimska 24, , 00-791 Warszawa do dnia  29.03.2023 r. 

do godz. 12:00. Na kopercie należy zamieścić oznaczenie „NABÓR AOS”.  

5. W przypadku przekazania oferty w formie elektronicznej konieczne jest jej podpisanie 

przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem skrzynki email: 

odkleszczowe@pzh.gov.pl do dnia 29.03.2023 r. do godz. 12:00. 

6. W przypadku złożenia dokumentów w formie papierowej za termin wpływu zgłoszenia uznaje się 

datę wpływu oryginału dokumentów do Biura Projektów Realizatora. 

7. W przypadku złożenia dokumentów w formie elektronicznej za datę wpływu oferty będzie 

uznawana data i godzina wpływu dokumentacji w formie elektronicznej na wskazany 

przez Realizatora w pkt.5 adres e-mail. 

8. Decyzję o zakwalifikowaniu Placówki AOS podejmie komisja rekrutacyjna.  

9. Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane wyłącznie Placówki AOS, które spełnią wszystkie 

warunki wymienione w §5 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Realizator planuje zawarcie umów z max. 

10 placówkami AOS z terenu województw mazowieckiego i łódzkiego. W przypadku większej liczby 

zgłoszeń spełniających wszystkie warunki wyboru w ramach prowadzonego postępowania 

o wyborze placówki będzie decydowała kolejność zgłoszenia. 

10.  Wybrane Placówki AOS otrzymają informację zwrotną o zakwalifikowaniu się do realizacji badań 

diagnostycznych w ramach Projektu i zostanie z nimi podpisana umowa  o współpracy. 

11.  Zostanie utworzona lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji wybranej placówki AOS zostanie 

przyjęta następna. 

  

mailto:odkleszczowe@pzh.gov.pl


 

§ 7. 
 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE PRZEZ PLACÓWKI AOS 

 

1. Po podpisaniu Umowy współpracy placówka AOS ma prawo do rezygnacji z udziału  

w programie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zdarzeń losowych 

uniemożliwiających realizację zadań, które nie mogły być znane w momencie podpisywania umowy 

na realizację programu. 

2. Realizator ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

bez obowiązku wysłania wezwania do usunięcia zaniedbań, w przypadku ciężkiego naruszenia przez 

AOS zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§ 8. 
 

REZYGNACJA UCZESTNIKA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE 

 

Uczestnik może na każdym etapie zrezygnować z udziału w programie. W przypadku rezygnacji  

z udziału Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn 

rezygnacji. Badane będą powody rezygnacji ze świadczeń oferowanych w ramach programu. 

 

§ 9. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie informacje w sprawach związanych z organizacją rekrutacji można uzyskać pod numerem 

696 431 010 lub wysyłając zapytanie na adres mailowy: odkleszczowe@pzh.gov.pl lub osobiście  

w Biurze Projektu Realizatora. 

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 16.03.2023 r. do odwołania. 

3. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 


