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Regulamin uczestnictwa w Projekcie 
 

Zasady udzielania świadczeń w ramach programu  

1. Esculap Sp. z o.o. będzie wykonywała działania w ramach programu stawiając dobro 

uczestnika jako wartość najwyższą.  

2. Esculap Sp. z o.o. zapewni uczestnikowi najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa  

na każdym etapie programu.  

3. Personel udzielający świadczeń w ramach programu będzie współpracować ze sobą w celu 

osiągnięcia jak najlepszych indywidualnych efektów zdrowotnych u uczestników 

programu.  

4. Działania w poszczególnych modułach będą komplementarne i nakierowane  

na osiągnięcie jak najlepszych efektów zdrowotnych  

5. Wszystkie procedury diagnostyczne i terapeutyczne będą prowadzone zgodnie z aktualną 

wiedzą medyczną oraz obowiązującym prawem.  

6. Świadczenia w ramach programu są udzielane uczestnikom programu bezpłatnie.  

7. Udział w programie jest dobrowolny.  

8. O włączeniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń.  

9. Do programu będą włączone tylko osoby, które spełniły wszystkie kryteria włączenia.  

Kryteria włączenia do programu:  
 

 Przedłożenie beneficjentowi przez rodzica/opiekuna uczestnika programu 

wypełnionego druku świadomej zgody na udział w programie.  

 Przedłożenie beneficjentowi przez rodzica/opiekuna uczestnika programu 

podpisanego oświadczenia, że dziecko wymienione w świadomej zgodzie na udział 

w programie nie korzysta w momencie aplikowania do programu ze zbieżnych 

świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz nie bierze i nie 

brało wcześniej udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS np. 

u innego beneficjenta realizującego program pn.: „Regionalny program zdrowotny 

w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa 

mazowieckiego”.  

 Uczestnik programu w momencie kwalifikacji musi być uczniem klas I-VI szkoły 

podstawowej.  

 Uczestnik programu w momencie kwalifikacji uczęszcza do placówki oświatowej 

znajdującej się na terenie województwa mazowieckiego.  
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 Potwierdzona u uczestnika otyłość w przypadku aplikowania do modułu 

dotyczącego otyłości lub potwierdzona u uczestnika choroba kręgosłupa  

w przypadku aplikowania do modułu dotyczącego chorób kręgosłupa. Weryfikacja 

tych kryterium nastąpi na podstawie:  

o weryfikacji przedstawionej dokumentacji medycznej potwierdzającej 

otyłość lub chorób kręgosłupa uczestnika lub/i  

o badania podczas kwalifikacji uczestników.  

 U uczestnika programu w momencie aplikowania nie występują medyczne 

przeciwskazania do pobierania świadczeń udzielanych w ramach programu.  

 W przypadku grupy, która dodatkowo otrzyma wsparcie w ramach programu  

tj. rodziców/opiekunów, konieczne będzie potwierdzenie statusu 

rodzica/opiekuna dziecka zakwalifikowanego do programu.  

 

10. Uczestnicy będą włączani do programu do momentu osiągnięcia limitu osób.  

11. Świadczenia programu będą przerywane, a uczestnik zakończy udział w programie  

w przypadku kiedy zaistnieje co najmniej jedno kryterium wyłączenia.   

12. Do udzielania świadczeń w ramach programu zostaną użyte wyroby medyczne oraz środki 

lecznicze dopuszczone do użytku na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.  

13. Sprzęt stosowany w programie spełnia wszystkie normy zgodne z obowiązującym prawem 

oraz posiada niezbędne certyfikaty.  

14. Uczestnicy programu będą poinformowani o źródłach finansowania programu.  

15. Dopuszczalne jest jednokrotne uczestnictwo w programie.  

16. Dopuszczalne jest uczestnictwo tylko w jednym module programu.  

17. Decyzja, do którego modułu będzie aplikować dziecko należy do rodzica/opiekuna.  

18. W przypadku gdy Esculap Sp. z o.o. realizuje program w ramach modułu dotyczącego 

otyłości i chorób kręgosłupa, a u osoby aplikującej w ramach prowadzonej kwalifikacji 

zostanie stwierdzona otyłość i choroba kręgosłupa decyzję o wyborze modułu, do którego 

będzie aplikować dziecko podejmuje rodzic po konsultacji z lekarzem/fizjoterapeutą 

prowadzącym tą kwalifikację.  

19. Świadczeń w ramach programu będzie udzielała kadra posiadająca odpowiednie 

kwalifikacje, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  
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20. Dokumentacja medyczna powstająca w związku z realizacją programu będzie prowadzona 

i przechowywana w siedzibie Esculap Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych.  

 

 
Sposób zakończenia udziału w programie oraz kryterium wyłączenia: 
 
Uczestnik zakończy udział w programie w przypadku, gdy:  

1. zaistnieje jedno z kryteriów wyłączenia,  

2. zostaną mu udzielone wszystkie świadczenia przewidziane w programie.  

 

Kryteria wyłączenia z programu:  

1. Przedłożenie beneficjentowi przez rodzica/opiekuna uczestnika programu pisemnej rezygnacji 

z udziału dziecka w dalszych działaniach programu zgodnej z Załącznikiem. Rodzic/opiekun 

uczestnika programu ma możliwość złożenia rezygnacji z udziału w programie na każdym etapie 

jego realizacji. 

2. Nieusprawiedliwiona absencja na 5 spotkaniach w ramach programu.  

(usprawiedliwioną nieobecność może wynikać: ze stanu zdrowia uczestnika tymczasowo uniemożliwiającego 
uczestniczenie w działaniach w ramach programu popartego dokumentacją medyczną, bądź ze zdarzenia 
losowego o szczególnym znaczeniu - do oceny przez beneficjenta).  

 
Esculap Sp. z o.o. ma prawo wykluczyć z udziału w programie uczestnika, u którego podczas 

wykonywania interwencji wystąpi co najmniej jedno kryterium wyłączenia.  

W przypadku gdy rodzic/opiekun uczestnika programu złoży pisemną rezygnację z udziału dziecka 

w dalszych działaniach programu Esculap Sp. z o.o. zobligowany jest poinformować 

rodzica/opiekuna o skutkach takiego postępowania (np. brak osiągnięcia określonego poziomu 

sprawności fizycznej czy właściwej masy ciała). 

 

 

Uczestnicy będą mogli skorzystać ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez płatnika 

publicznego lub prywatnego w przypadku potrzeby/chęci skorzystania z dalszej diagnostyki i/lub 

terapii.  

 

 

Bezpieczeństwo planowanych interwencji  
 

1. Programy edukacyjne jak i profilaktyka i leczenie otyłości w ramach ocenianych interwencji  

są bezpieczne dla pacjentów.  

2. Otyłość jest jednym z podstawowych czynników etiologicznych choroby zwyrodnieniowej 

kolan, bioder oraz kręgosłupa. Zasadnym jest łączenie diagnostyki i terapii choroby 

zwyrodnieniowej stawów z profilaktyką i leczeniem otyłości.  
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3. Beneficjentem/realizatorem może być jedynie podmiot wykonujący działalność leczniczą  

lub wnioskodawca, którego partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą w myśl 

ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.  

4. Przed rozpoczęciem udzielania świadczeń przeprowadzana będzie kwalifikacja, podczas której 

lekarz z aktualnym prawem wykonywania zawodu stwierdzi czy nie występują medyczne 

przeciwskazania do świadczeń udzielanych podczas realizacji programu. W przypadku modułu 

dotyczącego chorób kręgosłupa dopuszczalne jest przeprowadzenie kwalifikacji uczestników 

przez fizjoterapeutę z aktualnym prawem wykonywania zawodu.  

5. Świadczenia w ramach programu będą realizowane w pomieszczeniach spełniających wszelkie 

wymagania określone w obowiązującym prawie.  

6. Świadczeń będzie udzielał personel z odpowiednimi kwalifikacjami określonymi 

obowiązującym prawem, zapisami programu oraz wytycznymi dotyczącymi procedowania 

projektów dofinansowywanych przez Unię Europejską.  

7. Wszystkie procedury diagnostyczne i terapeutyczne będą prowadzone zgodnie z aktualną 

wiedzą medyczną oraz obowiązującym prawem.  

8. Dokumentacja zgromadzona podczas trwania programu będzie chroniona na zasadach 

ochrony dokumentacji medycznej zgodnych z obowiązującym prawem.  

9. Dane osobowe zebrane w trakcie realizacji projektu nie będą udostępniane osobom trzecim  

a ich administratorem będzie Esculap Sp. z o.o..  

10. Interwencje zaplanowane w programie nie stanowią zagrożenia dla zdrowia uczestnika.  

11. Interwencje zaplanowane w programie znajdują swoje odzwierciedlenie w wytycznych 

polskich oraz międzynarodowych towarzystwach naukowych.  

12. Do udzielania świadczeń w ramach programu będą użyte wyroby medyczne oraz środki 

lecznicze dopuszczone do użytku na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.  

13. Edukacja zdrowotna przewidziana w programie będzie prowadzona przez personel 

charakteryzujący się odpowiednim wykształceniem oraz wiedzą.  

14. Wiedza przekazywana uczestnikowi przez beneficjenta będzie opierać się na aktualnych i 

rzetelnych źródłach naukowych.  

 

Kompetencje i warunki niezbędne do realizacji programu  

 
1. Esculap Sp. z o.o. jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w myśl ustawy  

z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, realizującym interwencje zaplanowane  

w programie, wybrany podczas naboru wniosków, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020.  
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2. Esculap Sp. z o.o. dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonywania zaplanowanych 

interwencji, warunkującym uzyskanie założonych celów i wskaźników programu.  

3. Esculap Sp. z o.o. dysponuje wymaganą kadrą do realizacji zadań przewidzianych w programie. 

Program przewiduje działania, które powinien przeprowadzać personel o określonych 

kompetencjach  

 


