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§ 1 

Przepisy ogólne 

1. „Aktywna rehabilitacja sposobem na aktywność zawodową” realizowany w ramach dla osi priorytetowej: VIII. 

Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i 
rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy. Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie 
aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. 

2. Czas trwania projektu: 01-01-2020 – 31.12.2022r. 

Obszar realizacji projektu: Województwo Śląskie z uwzględnieniem: Subregionu Centralnego i Południowego 
powiat pszczyński i okoliczne (m.in. tyski, mikołowski, bieruńsko-lędziński, katowicki, żorski, bielski, cieszyński). 

3. Projekt przewiduje trzy (3) typy działań: 
1) Szkolenie dla kadry medycznej beneficjenta; 

2) Kompleksowa rehabilitacja lecznicza; 

3) Działania edukacyjne w ramach kompleksowej rehabilitacji. 

4. Wsparcie w ramach projektu nie jest uzależnione od przestrzegania przez odbiorców tego wsparcia reguł 
jakiejkolwiek ideologii, doktryny lub religii – wsparcie to jest ogólnodostępne dla grupy docelowej projektu 
określonej w § 2 niniejszego regulaminu. 

5. Celem głównym projektu jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do 
aktywności zawodowej co najmniej 300 osobom zamieszkałym na terenie województwa śląskiego poprzez 
realizację kompleksowej rehabilitacji dla osób z przewlekłymi chorobami układu kostno – stawowego i 

mięśniowego (zgodnie z definicją zawartą w ust. 6 pkt. g) niniejszego paragrafu). Cel zostanie osiągnięty poprzez 
świadczenie usług rehabilitacyjnych i działań edukacyjnych. 

6. Słownik pojęć: 
a) Projekt – projekt pt. „Aktywna rehabilitacja sposobem na aktywność zawodową” realizowany w ramach dla osi 

priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy działanie: 8.3. Poprawa dostępu do 
profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy. 
Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – 

konkurs. 

b) Beneficjent – Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o. ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice Zdrój. 
c) Biuro projektu – wydzielona do realizacji projektu komórka mieszcząca się w siedzibie Beneficjenta, (budynek 

Administracji ul. Uzdrowiskowa 54), która będzie odpowiedzialna za realizację projektu, a także będzie 

udzielała informacji na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz UP, 
czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. 

d) Punkt rekrutacyjny – mieszczący się w siedzibie Beneficjenta (Budynek Szpitala ul. Uzdrowiskowa 55), w 

którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu 
osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz UP, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8:00-19:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 – 19:00. 

e) Strona internetowa projektu – strona dostępna pod adresem: https://www.gozdroj.pl/projekt-nr-1/. 

f) Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę projektu (Kandydat) – osoba fizyczna w wieku kobieta 50-59 lat, mężczyzna 
50-64 lata ubiegający się o wsparcie w ramach niniejszego projektu. 

g) Uczestnik projektu (UP) – osoba fizyczna w wieku kobieta 50-59 lat, mężczyzna 50-64 lata, bezpośrednio 

korzystający z interwencji EFS. Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i 
ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 

h) IPR – Indywidualny Plan Rehabilitacji. 

i) Data zakończenia udziału w projekcie – data ostatniego udzielonego UP wsparcia tj. data wizyty u lekarza 

specjalisty po dwóch miesiącach od zakończenia IPR i wsparcia edukacyjnego. 

j) RPO WSL – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uchwalony przez 

Zarząd Województwa Śląskiego i zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014r. 

k) Instytucja Zarządzająca (IZ) – Zarząd Województwa Śląskiego mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 

Katowice. 

l) Osoba aktywna zawodowo – osoba pracująca zawodowo – zatrudnienie w oparciu: o umowę o pracę, umowy 

cywilno – prawne (umowa zlecenie, dzieło), pracujący na własny rachunek (prowadzący działalność 
gospodarczą). 

m) Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 
zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób 
bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów 
studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu 

https://www.gozdroj.pl/projekt-nr-1/


 
 

Strona 3 z 6 

 

macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają 
świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. 

n) Osoba długotrwale bezrobotna dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres 

ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). 
o) Osoba z niepełnosprawnościami – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz osoby z zaburzeniami 
psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

p) Dzień skutecznego doręczenia informacji/dokumentów Beneficjentowi przez Uczestnika Projektu – za dzień 
skutecznego doręczenia uznaje się: 
 w przypadku doręczenia osobistego – datę wpływu potwierdzoną podpisem pracownika Beneficjenta, 

 w przypadku przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. – datę nadania (tj. datę stempla 
pocztowego), 

 w przypadku firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu wskazaną na zwrotnym potwierdzeniu 
odbioru, 

 w przypadku doręczenia przez pełnomocnika UP ustanowionego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego 
– datę wpływu potwierdzoną podpisem pracownika Beneficjenta. 

q) Dzień skutecznego doręczenia informacji/dokumentów Uczestnikowi Projektu przez Beneficjenta – za dzień 
skutecznego doręczenia uznaje się: 
 w przypadku doręczenia osobistego – datę odbioru osobistego przez UP potwierdzoną podpisem UP, 

 w przypadku przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. – datę wskazaną na zwrotnym 
potwierdzeniu odbioru (datę stempla pocztowego placówki oddawczej), dostarczonej zgodnie z 
postanowieniami art. 42-44 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 

 w przypadku firm kurierskich – datę odbioru przez UP wskazaną na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, 
 w przypadku poczty elektronicznej, (jeśli UP udostępnił Beneficjentowi adres e-mail) – datę 

potwierdzenia odbioru wiadomości elektronicznej (e-mail) w zależności, która ze wskazanych powyżej 
dat jest wcześniejsza. 

§ 2 

Grupa docelowa projektu 

1. Grupę docelową projektu stanowią: 
a) kadra medyczna Beneficjenta: 15 fizjoterapeutów zatrudnionych przez Beneficjenta; 
b) osoby fizyczne z rozpoznanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego w wywiadzie 

tj. M15, M16, M17, M18, M19, M47, M50, M51 lub M54: Kobiety w wieku 50 – 59 lat, Mężczyźni w wieku 50 – 

64 lata, zamieszkałe na terenie województwa śląskiego z uwzględnieniem: Subregionu Centralnego i 
Południowego powiat pszczyński i okoliczne (m.in. tyski, mikołowski, bieruńsko-lędziński, katowicki, żorski, 
bielski, cieszyński). 

2. Status osób, o których mowa w ust. 1 jest weryfikowany w momencie przystępowania do projektu. 

3. Przynależność do danej grupy, o której mowa w ust. 1b należy potwierdzić stosownym dokumentem 
(dokumentacja medyczna) potwierdzającym kwalifikowalność UP na dzień przystępowania do projektu. 

§ 3 

Rodzaje wsparcia w ramach projektu 

1. Wsparcie szkoleniowe dla UP będących pracownikami Beneficjenta. 

2. Wsparcie w zakresie Kompleksowej Rehabilitacji realizowanej przez specjalistów (lekarzy/fizjoterapeutów) 
Beneficjenta na terenie Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój. 

3. Zakres kompleksowej rehabilitacji obejmuje: 

a) Wizytę lekarską realizowaną przez lekarza Specjalistę rehabilitacji medycznej mającą na celu stwierdzenie 

braku przeciwwskazań do udziału w projekcie oraz zaplanowanie IPR; 

b) Poradę fizjoterapeutyczną realizowaną przez fizjoterapeutę obejmującą m.in.: wywiad, ocenę stanu zdrowia; 

c) IPR dostosowany do potrzeb UP z uwzględnieniem jego stanu zdrowia: 15 dni, w tym min. 2 zabiegi dziennie, w 

tym 1 kinezyterapię, max 5 zabiegów dziennie, oraz min. 3 kinezyterapie w formie indywidualnej pracy z UP 

przez cały cykl; 
d) Wizytę lekarską realizowaną przez lekarza Specjalistę rehabilitacji medycznej w ciągu tygodnia od zakończenia 

IPR i działań edukacyjnych obejmującą m.in. wywiad lekarski oraz wydanie na piśmie: zaleceń lekarskich, 
informacji o stanie zdrowia UP, ewentualne zlecenie konsultacji chirurgicznej / ortopedycznej / 

neurochirurgicznej z wydaniem skierowania oraz wskazaniem podmiotu, gdzie można uzyskać świadczenie; 
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e) Poradę fizjoterapeutyczną realizowaną przez fizjoterapeutę po upływie dwóch miesięcy od zakończenia IPR i 

działań edukacyjnych obejmującą m.in. ocenę stanu zdrowia, zlecenie dalszego postępowania; 

f) Wizytę lekarską realizowaną przez lekarza Specjalistę rehabilitacji medycznej po upływie dwóch miesięcy od 
zakończenia IPR i działań edukacyjnych obejmującą m.in. wywiad lekarski oraz wydanie na piśmie: zaleceń 
lekarskich i informacji o stanie zdrowia UP, ewentualne zlecenie konsultacji. 

4. Wsparcie w zakresie edukacyjnym realizowane przez specjalistów – psychologa, fizjoterapeutę/pielęgniarkę, 
dietetyka. 

5. Wsparcie edukacyjne obejmuje: 

a) Spotkania w zakresie edukacji zdrowotnej: 3 spotkania grupowe 45-minutowe dla UP; 

b) Spotkania w zakresie edukacji żywieniowej: 3 spotkania grupowe 45-minutowe dla UP; 

c) Spotkania w zakresie psychoedukacji 3 spotkania grupowe 45-minutowe dla UP (w tym 1 przez rozpoczęciem 
indywidulanego planu rehabilitacji). 

6. Wsparcie określone w niniejszym paragrafie w ust. 2 – 5 będzie regulowane umową z UP. 
7. W projekcie przewidziano zwrot kosztów dojazdu na IPR dla części UP (maksymalnie 9% wszystkich UP tj. 27 osób) 

będących osobami z niepełnosprawnościami. Zwrot przysługuje na pisemny wniosek UP, po przedstawieniu 
odpowiednich dokumentów potwierdzających faktycznie poniesiony wydatek na dojazd. Zwrot kosztów nastąpi po 

zakończonym cyklu rehabilitacji. Zwrot kosztów nie będzie przekraczać kosztów dojazdu komunikacją publiczną i 

łącznie na jedną osobę nie przekroczy 100,00 zł. 

§ 4 

Rekrutacja i kwalifikacja do udziału w projekcie 

1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie trwania projektu (z uwzględnieniem zapisów niniejszego 

paragrafu). 

2. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły w okresie od marca 2020r. do sierpnia 2022r. 

3. W skład dokumentów zgłoszeniowych wchodzi: 
a) Dla osób korzystających ze wsparcia szkoleniowego: 

 Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu. 

b) Dla osób korzystających ze wsparcia w zakresie Kompleksowej Rehabilitacji i działań edukacyjnych: 

 Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu. 

 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli dotyczy. 

4. Formularz zgłoszeniowy będzie podlegał ocenie w terminie 14 dni od daty złożenia. Oceny będzie dokonywać 
Komisja rekrutacyjna powoływana przez Beneficjenta, w skład której wchodzą: specjalista ds. projektu, specjalista 

ds. monitoringu oraz koordynator projektu. 

5. Kwalifikacji do projektu dokonuje Komisja rekrutacyjna na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji 

rekrutacyjnej. Ocena dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia warunków udziału w projekcie – zgodnie z 

paragrafem 5 ust.1 i 2. 

6. Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji rekrutacyjnej przez Kandydata/-tkę na UP jest warunkiem niezbędnym do 
udziału w projekcie. 

7. Rekrutacja do projektu osób korzystających ze wsparcia szkoleniowego zostanie zakończona sporządzeniem listy 
rankingowej. 

8. Podczas rekrutacji do projektu osób korzystających ze wsparcia w zakresie Kompleksowej Rehabilitacji i działań 
edukacyjnych preferowane będą osoby z niepełnosprawnościami zgodnie ze słownikiem pojęć (paragraf 1 ust. 6 

pkt. n) – które otrzymają 3 punkty i pierwszeństwo udziału w projekcie pod warunkiem braku przeciwskazań do 
wykluczenia zgodnie z paragrafem 6 ust.  

9. Dokumenty zgłoszeniowe wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu dostępne są u pracowników Beneficjenta w 

Punkcie Rekrutacyjnym i na recepcji w budynku Szpitala oraz w Biurze projektu, a także zostały opublikowane na 

stronie internetowej projektu. 

10. Dokumenty zgłoszeniowe można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub osobiście w punkcie 
rekrutacyjnym. 

11. Wszystkie pola w dokumentach zgłoszeniowych, o których mowa w ust.3 niniejszego paragrafu muszą być 
wypełnione czytelnie oraz podpisane w wyznaczonych miejscach. 

§ 5 

Kryteria kwalifikowalności UP 

1. W ramach wsparcia szkoleniowego kierowanego do osób wymienionych w paragrafie 2 ust.1a w projekcie mogą 
uczestniczyć osoby fizyczne, które: 
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a) są pracownikami Beneficjenta oraz wykonują zawód medyczny lekarza specjalisty w dziedzinie reumatologii lub 

lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji leczniczej lub lekarza rezydenta odbywającego specjalizację ww. 

dziedzinach lub fizjoterapeuty; 

b) nie posiadają wiedzy w zakresie nowoczesnych metod rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu 
kostno – stawowego i mięśniowego (brak szkoleń, kwalifikacji). 

c) zadeklarowały wykorzystanie nabytej wiedzy na potrzeby realizacji Kompleksowej Rehabilitacji; 

d) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; tj. będące osobami pełnoletnimi, posiadające możliwość 
nabywania praw i zaciągania zobowiązań – czyli mogące wywoływać skutki prawne w drodze czynności 
prawnych. 

2. W ramach wsparcia Kompleksowej Rehabilitacji i działań edukacyjnych kierowanego do osób wymienionych w 

paragrafie 2 ust.1b w projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które: 
a) zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji projektu tj. województwa 

śląskiego z uwzględnieniem Subregionu Centralnego i Południowego powiat pszczyński i okoliczne (m.in. tyski, 

mikołowski, bieruńsko-lędziński, katowicki, żorski, bielski, cieszyński); 
b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; tj. będące osobami pełnoletnimi, posiadające możliwość 

nabywania praw i zaciągania zobowiązań – czyli mogące wywoływać skutki prawne w drodze czynności 
prawnych; 

c) są wieku od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzny i są 
aktywni zawodowo lub deklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia; 

d) posiadają rozpoznane przewlekłe choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego w wywiadzie tj. M15, 

M16, M17, M18, M19, M47, M50, M51 lub M54. 

3. Kwalifikowalność osób oraz podmiotów zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana będzie przez 
Beneficjenta na etapie rekrutacji do projektu oraz w momencie przystąpienia do projektu na podstawie 
wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikowalność 
(dokumentacja medyczna, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność – jeśli dotyczy). 

4. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są złożyć następujące dokumenty: 
a) Dla osób korzystających ze wsparcia szkoleniowego: 

 Formularz zakres danych osobowych UP oraz innych danych powierzonych do przetwarzania – 

załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu; 

 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu. 

b) Dla osób korzystających ze wsparcia w zakresie Kompleksowej Rehabilitacji i działań edukacyjnych: 

 Formularz zakres danych osobowych UP oraz innych danych powierzonych do przetwarzania – 

załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu; 

 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu; 

 Deklarację udziału w projekcie wraz z umową uczestnictwa – załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu; 

 Oświadczenie o niekorzystaniu ze świadczeń rehabilitacji – załącznik nr 6 do Regulaminu Projektu; 

 Deklarację dotyczącą informacji o stanie zdrowia – załącznik nr 7 do Regulaminu Projektu. 

§ 6 

Wyłączenia z udziału w projekcie 

1. Z udziału w projekcie wykluczone są osoby fizyczne, które: 
a) nie kwalifikują się do grupy docelowej projektu określonej w paragrafie 2; 

b) w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do projektu korzystały ze świadczeń rehabilitacji leczniczej 

finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu jednostek chorobowych wymienionych w paragrafie 

2; 

c) posiadają przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym 
(stwierdzone przez lekarzy specjalistów udzielających świadczeń w Projekcie); 

d) nie udostępnią swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do monitorowania i ewaluacji Projektu oraz 
nie podpiszą oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych lub nie wyrażą zgody na 
przetwarzanie swoich danych osobowych; 

e) uczestniczą w tym samym czasie w innym projekcie dotacyjnym w ramach Poddziałania: 8.3.2 RPO WSL; 

f) nie podpiszą umowy uczestnictwa w projekcie – wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu 

Projektu. 
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§ 7 

Warunki odpłatności za udział w projekcie 

1. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, jednakże w momencie niedotrzymania warunków umowy UP 
zobowiązany będzie do zwrotu równowartości otrzymanego wsparcia – zgodnie z zapisami umowy zawartej z UP. 

2. UP zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego wsparcia wycenionego zgodnie za zawartą umową w szczególności, 
gdy: 

a) zrezygnuje z udziału w projekcie i nie zakończy go zgodnie ze ścieżką – zgodnie z uregulowaniem zawartym w 

umowie; 

b) nie stawi się na wyznaczoną wizytę kontrolną (2 miesiące po zakończonym IPR i wsparciu edukacyjnym) w 

terminie wskazanym przez Beneficjenta; 

c) nie podpisze potwierdzenia udziału w kompleksowej rehabilitacji – wzór dokumentu stanowi załącznik nr 7 do 

Regulaminu Projektu; 

d) nie dostarczy dokumentów potwierdzających jej status na rynku pracy; 

e) naruszy inne istotne warunki określone w niniejszym regulaminie oraz Umowie uczestnictwa w projekcie. 

3. Zwrot środków UP dokonuje na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w wezwaniu. 

4. W przypadku niedokonania przez UP zwrotu środków w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie, podejmie on 

czynności zmierzające do odzyskania należnych środków finansowych, z wykorzystaniem dostępnych środków 
prawnych. 

5. Zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu osoba, na którą przyznano środki, powinna być osobą aktywną 
zawodowo lub gotową do podjęcia zatrudnienia przez okres co najmniej 4 tygodni od dnia zakończenia udziału 
w projekcie. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie należy do kompetencji 
Koordynatora Projektu tj. osoby odpowiedzialnej po stronie Beneficjenta za prawidłową realizację projektu. 

2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu, wiążąca dla UP należy do Beneficjenta. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie niemniej zmiany te nie 

spowodują zmiany warunków dostępu do projektu. Informacja o zmianie niniejszego regulaminu zostanie 

opublikowana na stronie internetowej projektu. 

4. Beneficjent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, a w szczególności za zobowiązania poczynione przez UP wobec 
osób trzecich. 

5. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane poprzez odwołanie się do zapisów: 
a) dokumentacji konkursowej dla konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-297/18 z dnia 19.11.2018r. (wraz ze 

zmianami z dnia 16.01.2019 oraz 21.01.2019r.) ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego; 

b) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014 – 2020 z dnia 9 stycznia 2018r. 

§ 8 

Załączniki do Regulaminu 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy – dla osób korzystających z Kompleksowej Rehabilitacji i działań edukacyjnych; 
Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy – dla osób korzystających ze wsparcia szkoleniowego; 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych; 

Załącznik nr 4 – Formularz zakres danych osobowych UP oraz innych danych powierzonych do przetwarzania; 

Załącznik nr 5 – Umowa uczestnictwa i Deklaracja uczestnictwa w projekcie; 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o niekorzystaniu ze świadczeń rehabilitacji oraz upoważnienie do dokumentacji 

leczniczej; 

Załącznik nr 7 – Potwierdzenie udziału w kompleksowej rehabilitacji. 

 

Sporządził:           Zatwierdził: 
 

 

…………………………………….         …………….………………….. 
Koordynator Projektu                                                                                                                                     w imieniu Beneficjenta 


