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REGULAMIN  

REKRUTACJI I UCZESTNICTWAW PROJEKCIE 

„Rehabilitacja oddechowa po przebytej chorobie COVID-19” 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 6. Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.7. Profilaktyka i 
rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powaracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych 
miejsc pracy.  

Projekt realizowany jest przez  

Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin 

na podstawie umowy o dofiansowanie nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/22 

 
Pojęcia zawarte w regulaminie: 

1) Beneficjent Projektu – Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin. 

2) Biuro Projektu – Biuro Projektu „Rehabilitacja oddechowa po przebytej chorobie COVID-19”, mieszczące się 
w siedzibie Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin, Budynek Administarcji 
gabinet nr 3. 

3) Dzień przystąpienia do Projektu – datarozpoczęcia przez Uczestnika Projektu pierwszej formy wsparcia  
w ramach Projektu. 

4) Kandydat – osoba, która złożyła w wyznaczonym terminie formularz rekrutacyjny. 

5) Osoba niepełnosprawna – osoba niepełnosprawna w rozumieniu „Ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych“ (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 zezm.) lub 
osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu „Ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia 
psychicznego“ (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535). 

6) Projekt – projekt „Rehabilitacja oddechowa po przebytej chorobie COVID-19” realizowany w okresie 
01.07.2022-33.06.2023 r. przez Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin. 

7) Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rehabilitacja oddechowa po przebytej chorobie 
COVID-19”.  

8) Uczestnik Projektu (UP) – osoba zakwalifikowana do Projektu od momentu wzięcia udziału w pierwszej 
formie wsparcia w Projekcie. 

 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji oraz warunki 
uczestnictwa w ramach Projektu „Rehabilitacja oddechowa po przebytej chorobie COVID-19”. 

2. Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2022r. – 30.06.2023r., a jego głównym celem jest wsparcie 425 osób 
w powrocie do zdrowia i aktywności zawodowej po przebyciu COVID-19 poprzez realizację programu 
fizjoterapii przez Nowy Szpital w Świebodzinie oraz realizacja działań informacyjno-edykacyjnych i 
dotyczących edukacji prozdrowotnej w okresie od 01.07.2022 do 30.06.2023. 

3. Projekt skierowany jest do osób, których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji po przebytej chorobie 
COVID-19 i którzy jednocześnie spełnią wszystkie kryteria formalne, a także kryteria włączenia zawarte w 
dokumentacji konkursowej Projektu. 

4. Uczestnicy Projektu pochodzą z obszaru województwa lubuskiego tj. pracują, uczą się lub zamieszkują na 
obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

5. Całkowita wartość Projektu wynosi 474 512,50 zł. 

6. Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. 
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  § 2 
REKRUTACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1. Podmiot odpowiedzialny za rekrutację. 

1) Nabór Kandydatów do udziału w Projekcie prowadzi Beneficjent; 

2) Beneficjent przyjmuje formularze rekrutacyjne w Biurze Projektu pod adresem: Nowy Szpital w 
Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin Budynek Administracji gabinet nr 3, pocztą 
tradycyjną na adres Biura Projektu, pocztą elektroniczną na adres: aszymanska@nowyszpital. Istnieje 
również możliwość rekrutacji telefonicznej pod numerem 41 240 21 06 od poniedziałku do piątku w godz 
7.30-14.30; 

3) informacje o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będą przekazywane Kandydatom telefonicznie lub 
pisemnie.  

2. Kryteria kwalifikacji Kandydatów do Projektu. 

Uczestnikiem Projektu może zostać Kandydat, który spełni łącznie następujące warunki: 

1) jest pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej, pracująca lub powracająca do pracy;  

2) przeszła COVID-19 (co potwierdzi wymaganym wpisem w dokumentacji medycznej rozpoznania U07.1 
lub U07.2), a powstałe w czasie choroby ubytki funkcjonalne mimo upływu czasu nie ustąpiły; 

3) zamieszkuje na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego1; 

4) złoży kompletnie i poprawnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny wraz z Deklaracją 
uczetnictwa stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z Oświadczeniem Uczestnika 
Projektu (załącznik nr 2) pod adresem wskazanym w § 2 pkt. 2 ppkt. 2. 

3. Termin rekrutacji. 

1) Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w sposób ciągły w okresie od 01 sierpnia 2022 r. do 30 
kwietnia 2023 r.; 

2) celem naboru jest zrekrutowanie łącznie 425 Uczestników Projektu; 

3) informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Beneficjenta: 
https://www.nowyszpital.pl/nowy-szpital-w-swiebodzinie/, a także w Biurze Projektu; 

4) w przypadku pojawienia się trudności ze zrekrutowaniem wymaganej liczby osób Beneficjent zorganizuje 
dodatkową rekrutację poprzedzoną wzmocnieniem działań informacyjnych. 

4. Przebieg rekrutacji. 

Rekrutacja przebiega według niżej opisanego porządku: 

1) Ocena formalna: 

a. ocena formalna polega na zbadaniu czy spełnione są kryteria: kompletności (termin złożenia aplikacji, 
prawidłowość wypełnienia formularza) oraz kwalifikowalności pod względem grupy doceloweji 
określonej dla Projektu (patrz pkt. 2). Kandydaci, którzy nie spełnią jednego z kryteriów formalnych są 
odrzucani na tym etapie; 

b. w przypadku braków formalnych w formularzu rekrutacyjnym, Kandydat zostanie poproszony o ich 
uzupełnienie w wyznaczonym terminie; 

c. brak uzupełnień formalnych w wyznaczonym terminie, złożenie niekompletnej dokumentacji 
rekrutacyjnej, dostarczenie dokumentów w sposób inny niż określony w regulaminie lub w terminie 
innym niż okres naboru rekrutacyjnego, skutkować będzie odrzuceniem aplikacji ze względu na 
niespełnienie kryteriów formalnych; 

d. podczas oceny formalnej Kandydat może otrzymać punkty za: 

- posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności2 – 1 punkt; 

                                                 
1Art. 25 Kodeksu cywilnego stanowi, iż „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. 
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- miejsce zamieszkania na terenach wiejskich – 1 punkt; 

- miejsce zamieszkania na terenie średniego miasta – 1 punkt. 

2) Punkty premiujące: 

a. podczas dalszej oceny Kandydat może otrzymać punkty w ramach kryteriów premiujących. Jest to 
maksymalnie 6 punktów:  

- osoby leczone na COVID-19 na oddziale intensywnej terapii lub przy pomocy wysokoprzepływowej 
tlenoterapii – 2 pkt.; 

- osoby z wynikiem zmodyfikowanej skali duszności Borga (3-6) lub wynik testu 6MWT ≤300 m. – 2 pkt.; 

- osoby w stanie neurologicznym umożliwiającym wykonywanie ćwiczeń – 2 pkt.; 

b. punkty premiujące uzyskane przez Kandydata zapewniają pierszeństwo kwalifikowania do Projektu; 

c. kryterium rozstrzygające stanowi wyższy wynik punktowy uzyskany podczas naboru w danym miesiącu; 

d. w przypadku większej niż zakładana liczba Kandydatów decydować będzie liczba punktów oraz 
punktów uzyskanych za kryteria premiujące, a w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów –
kolejność zgłoszeń; 

e. listy rankingowe Kandydatów zakwalifikowanych do Projektu będą sporządzane na koniec każdego 
miesiąca trwania rekrutacji. Powiadomienie Kandydatów o wynikach rekrutacji nastąpi niezwłocznie; 

f. rekrutacja odbywa się z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn jak i zasadą równości 
szans i niedyskryminacji; 

g. złożone przez Kandydatów dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

5. Kryteria wyłączenia. 

Z udziału w Projekcie wyłączone są osoby: 

1) chorujące na choroby płuc inne niż powikłania po COVID-19, np. POChP, astma;  

2) z niewydolnością serca w III i IV st. w skali NYHA;  

3) nie wykazują chęci współpracy; 

4) nie wykazują motywacji do samodzielnego wykonywania ćwiczeń;  

5) mające wpis w dokumentacji medycznej o rozpoznaniu U07.1 lub U07.2 wykonany więcej niż 12 miesięcy 
przed zgłoszeniem się do Projektu; 

6) które brały udział w programie uwzględniającym rehabilitację oddechową po COVID-19 w ciągu 6 
miesięcy od dnia zgłoszenia się do Projektu. 

§ 3 
SPOSÓB UDZIELANIA ŚWIADZCZEŃ W RAMACH PROJEKTU 

 
1. Wdrożenie niezbędnych usług zdrowotnych, w tym rehabilitacyjnych będzie dopasowane do każdego 

Uczestnika projektu. Rehabilitacja postcovidova będzie trwała do 6 tygodni i będzie podzielona na 3 etapy: 

1) konsultacja kwalifikacyjna – podczas konsultacji fizjoterapeutycznej kwalifikacyjnej, specjalista 
przeprowadzi szczegółowy wywiad z UP oraz wykona podstawowe próby i badania, m.in. oddechowe i 
wysiłkowe, aby ocenić stan zdrowia UP na początku programu. Wyniki badań początkowych będą 
porównywane z wynikami po zakończeniu udziału w projekcie i posłużą do oceny efektów terapii. 
Szczególna uwaga zostanie zwrócona na objawy charakterystyczne dla zespołu long COVID. Przed 
wykonaniem testu tolerancji wysiłku wykonane zostaną pomiary spoczynkowe tj. temperatury ciała, HR, 
BP, saturacja. Wskazaniem do zakwalifikowania UP do rehabilitacji oddechowej będzie wynik 6MWT lub 
wynik wg zmodyfikowanej skali duszności Borga. W przypadku braku kwalifikacji do rehabilitacji 
oddechowej UP zakończy udział w Projekcie; 

                                                                                                                                                         
2Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 poz. 511 z późn. zm.) lub orzeczenie albo inny dokument, o którym mowa w ustawie 
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 poz. 1878) lub z powodu braku możliwości uzyskania danych 
źródłowych potwierdzających kwalifikowalność uczestników będących osobami niepełnosprawnymi – oświadczenie kandydata. 
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2) rehabilitacja oddechowa – po wizycie kwalifikacyjnej, fizjoterapeuta ustali z każdym UP kalendarz 
indywidualnych wizyt terapeutycznych. Projekt zakłada dwie takie wizyty w każdym tygodniu rehabilitacji 
przez max 6 tygodni = 12 spotkań. Terapia będzie polegała na wykonywaniu treningów oddechowych, 
wytrzymałościowych i interwałowych (tj. ćw. kaszlu, trening przepony, ćwiczenia rozciągające), w celu 
odzyskania przez UP jak najszybciej pełnej sprawności. Rehabilitacja oddechowa opierać się będzie na 
kinezyterapii. Obejmie instruktaż, weryfikację opanowania umiejętności praktycznych, ćwiczenia oraz 
inne jak: ćwiczenia rozciągające/terapię manualną/ćw. relaksacyjne. Ćwiczenia w tym zakresie będą 
trwać 60 min i będą prowadzone indywidualnie lub grupowo. Liczba osób uczestniczących w zajęciach 
grupowych nie przekroczy 10 os. i będzie dostosowana do potrzeb i możliwości UP. Ponadto osoby 
biorące udział w Projekcie będą również samodzielnie wykonywać ćw. rehabilitacji oddechowej w domu 
(raz dziennie, min. 10 min.). Każdy UP będzie zobowiązany do codziennego uzupełniania dziennika 
aktywności (DzA). Wpisywane będą wykonywane ćwiczenia (np. czas, liczba powtórzeń, opór). DzA 
będzie analizowany w czasie wszystkich spotkań z fizjoterapeutą. Treść DzA będzie poddawana 
szczegółowej analizie na końcowej konsultacji fizjoterapeutycznej. Zostaną ustalone zasady kontaktu 
fizjoterapeuty z UP podczas rehabilitacji oddechowej (kontakt bezpośredni, telerehabilitacja, inne formy 
kontaktu optymalne ze strony fizjoterapeuty i UP) niezbędne w celu monitorowania przebiegu ćwiczeń, 
przypomnienia o konieczności bieżącego wypełniania DzA oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne 
pytania UP. Dla każdego UP zostanie zakupiony sprzęt do rehabilitacji oddechowej – trenażery 
oddechowe; 

3) konsultacja końcowa – po zakończeniu ćwiczeń i treningów fizjoterapeuta i UP spotykają się na 
konsultacji fizjoterapeutycznej końcowej, na której zostaną powtórzone badania i testy wykonane 
podczas konsultacji kwalifikacyjnej i zostaną porównane osiągnięte wyniki, m.in. próby zmęczeniowe i 
oddechowe (określające skalę występowania duszności). Ponadto każdy UP wypełni ankietę satysfakcji. 

2. Działania informacyjno-edukacyjne, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem 
oraz osób z ich otoczenia: 

1) w ramach zadania każdy UP i osoby z jego otoczenie zostaną zapoznane z informacjami o samej 
chorobie i jej powikłaniach. Każdy UP dowie się, jak radzić sobie zeskutkami choroby i co robić, aby jak 
najszybciej wrócić do pełnej sprawności.Pacjenci dostaną praktyczne wskazówki i szczegółowe plany 
treningowe, które ułatwią im samodzielnie dochodzenie do zdrowa. M.in. skorzystają z gotowych porad i 
ćwiczeń dotyczących duszności i zespołu przewlekłego zmęczenia po infekcji wirusowej. Otrzymają 
również plany z zestawami ćwiczeń do samodzielnego stosowania w domu, dzięki którym będą 
dopasowywać skalę trudności i intensywności treningu do możliwości własnego organizmu. 

3. Dostępność świadczeń oferowanych w ramach niniejszego Projektu będzie zapewniona przez przez co 
najmniej 5 dni w tygodniu, w godz. 9.00-18.00, w tym co najmniej raz w tygodniu do godz. 20.00. Zakłada się 
realizację wsparcia również w godzinach popołudniowych i wieczornych (min. do godz. 20.00 w dniach 
realizacji Projektu między poniedziałkiem i piątkiem) oraz w soboty (min. 4 godziny). 

4. UP nie mogącym poruszać się samodzielnie zostanie zapewniony transport na miejsce udzielanego wsparcia. 

5. Projekt realizowany jest zgodnie z „Programem polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji dla mieszkańców 
województwa lubuskiego po przebytej chorobie Covid-19”. 

6. Projekt realizowany jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020”. 

 
§ 4 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

1. Każdy Uczestnik Projektu posiada prawo do nieodpłatnego udziału w formach wsparcia wymienionych w §3; 

2. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

1) zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do przestrzegania jego zapisów; 

2) uczestniczenia w zajęciach zaplanowanych dla niego, a w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w 
zajęciach podania ważnej przyczyny nieobecności; 

3) terminowego i punktualnego stawiania się na zajęciach; 
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4) rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z zaleceniami prowadzących; 

5) dostarczania Beneficjentowi wszelkich informacji, oświadczeń i dokumentów niezbędnych  
do prawidłowej realizacji Projektu; 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników osób, które rażąco naruszają porządek 
organizacyjny przyjęty niniejszym Regulaminem oraz opuszczają zajęcia bez podania ważnych przyczyn. 
Osoby te mogą zostać obciążone przez Beneficjenta kosztami uczestnictwa w Projekcie. 

 
§ 5 

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

1. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, 
wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej, które nie mogą być znane przez 
Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

2. Rezygnacja następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, zawierającego stosowne wyjaśnienie 
przyczyny przerwania udziału w Projekcie.  

3. W przypadku niewypełnienia postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie lub naruszenia zasad 
współżycia społecznego, Beneficjent zastrzega sobie prawo do pozbawienia Uczestnika możliwości udziału w 
Projekcie i skreślenia go z listy uczestników.  

4. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, Beneficjent może 
pozbawić go możliwości uczestniczenia w Projekcie. W tym przypadku Beneficjent obciąży go kosztami jego 
uczestnictwa. 

§ 6 
ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 
1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiety satysfakcji oraz innych 

dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu. 

2. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście 
podpisem na oświadczeniu Uczestnika Projektu o przyjęciu do wiadomości sposobu przetwarzania danych 
osobowych, będącym załącznikiem nr 2 do formularza rekrutacyjnego. 

3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie w celu umożliwienia realizacji wsparcia, 
monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 

 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego Regulaminu.  

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełniania Regulaminu w trakcie trwania Projektu po 
poinformowaniu osób będących Uczestnikami Projektu. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny 
będzie w Biurze Projektu.  

3. W sytuacjach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a odnoszących się do Projektu, decyzje 
podejmuje Kierownik Projektu.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady 
wynikające z RPO Lubuskie - 2020, a także przepisy wynikające z właściwych regulacji prawa wspólnotowego 
oraz polskiego.  

5. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

 
Załączniki: 

Zał. 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Zał. 2 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
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Świebodzin, 01.08.2022r. 

 
Zatwierdził: 

Kierownik Projektu 
 


