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Projekt „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego realizowany przez Miasto Tarnobrzeg/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu na podstawie umowy  
o dofinansowanie projektu nr RPPK.08.03.00-18-0009/19-00 zawartej w dniu 19.06.2019r. oraz Aneksu nr RPPK.08.03.00-18-0009/19-01 
zawartego w dniu 15.06.2021r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego  na lata  2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych.  

Załącznik do Zarządzenia nr 24 z dn. 23 lipca 2021r. 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE   

„Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” 

§1. OBJAŚNIENIE TERMINÓW 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

Projekcie – oznacza to projekt pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego i wspomagającego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna; Działanie 
8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych realizowany przez Miasto 
Tarnobrzeg / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. 

Beneficjencie - oznacza Miasto Tarnobrzeg / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu. 

Grupie docelowej – oznacza to osoby niesamodzielne, wymagające wsparcia w ich otoczeniu 
domowym, mieszkające na terenie miasta Tarnobrzega1, które ze względu na wiek, stan 
zdrowia lub niepełnosprawność  potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością 
samodzielnego wykonywani co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego 
(zgodnie ze skalą Barthel) oraz niesamodzielne dzieci, dla których korzystanie ze sprzętu jest 
niezbędne do poprawy i utrzymania stanu zdrowia, a także opiekunowie faktyczni - osoby 
pełniące funkcje opiekuńcze wobec osób niesamodzielnych. 

Dokumentach rekrutacyjnych – oznacza to dokumenty, o których mowa w §5 pkt.6 
Regulaminu. 

Kandydacie/ Kandydatce – oznacza to osobę zainteresowaną uczestnictwem w Projekcie. 

Uczestniku/ Uczestniczce projektu – oznacza to osobę, która: 
1. Spełnia kryteria grupy docelowej,
2. Podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne i udostępniła dane osobowe,
3. Została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o Regulamin rekrutacji

i uczestnictwa w projekcie.

Opiekunie faktycznym (nieformalnym) - osoba pełnoletnia opiekująca się osobą 
niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu 
opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.        

1 Zgodnie z Rozdziałem II Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2019r., poz. 1145 ze zm).       
Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 
stałego pobytu. 
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Osobie niesamodzielnej – oznacza to osobę, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub 
niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 
wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny 
stopnia samodzielności fizycznej stosowana jest Skala Barthel, która pozwala na ocenę 
chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod 
uwagę między innymi czynności życia codziennego, takie jak: spożywanie posiłków, 
poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, 
utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności 
fizjologicznych. 
 
Osobie z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.1172 ze zm.), a także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (t.j. Dz.U.  2018 poz.1878 ze zm.). 
 
EFS – Europejski Fundusz Społeczny 
 
RPO WP 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego                 
na lata 2014-2020.  
 
WUP – Wojewódzki Urząd Pracy  
 
Wypożyczalnia - Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego  
i wspomagającego mieszcząca się przy ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg, działająca  
w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.  
 
Biurze Projektu – biuro projektu pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego i wspomagającego” zlokalizowane jest w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, pokój 102, tel.; 15 856 76 31.  
 
Regulaminie – oznacza to Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Wypożyczalnia 
sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”. 
 
Dniu przystąpienia do Projektu – dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, 
przez osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie. 
 
INZ - Indywidualny numer zgłoszeniowy – numer nadany w momencie złożenia 
dokumentów rekrutacyjnych. 
 
MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, 39-400 
Tarnobrzeg. 
 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. 
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2. Regulamin oraz formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami dostępny jest na stronie 
internetowej www.mopr.pl (zakładka Wypożyczalnia), w Wypożyczalni sprzętu 
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego oraz w Biurze Projektu. 

 
 

§3. INFORMACJE O PROJEKCIE 
 

1. Projekt pod nazwą „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego  
i wspomagającego” realizowany jest przez Gminę Tarnobrzeg / Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. 

2. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w postaci 
umożliwienia bezpłatnego wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego  
i wspomagającego połączonego z doradztwem i instruktażem obsługi dla 500 
niesamodzielnych mieszkańców z m. Tarnobrzega (375 K i 125 M), którzy ze 
względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia 
w związku z niemożliwością samodzielnego wykonania co najmniej jednej  
z podstawowych czynności dnia codziennego poprzez wykorzystanie odpowiedniego 
sprzętu oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności opieki nad osobami niesamodzielnymi 
u 90 ( 75K i 15 M) opiekunów faktycznych do 31.10.2022r.  

3. Wypożyczalnia znajduje się w budynku ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg,  
tel. 15 856 76 41. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku od 8:00-
18:00, w soboty od 9:00-13:00. 

4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie                          
w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, pokój 102, tel.: 15 856 76 31.  
Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od.7.30 do 15.30. 

5. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.  

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
7. Okres realizacji projektu : 13.05.2019r. – 31.10.2022r.  
8. Beneficjent może użyczyć w tym samym okresie 3 sprzęty jednemu/jednej 

Uczestnikowi/czce projektu.  
9. Sprzęt można użyczyć na okres 6 miesięcy. Czas trwania umowy użyczenia można 

przedłużyć o kolejne 6 miesięcy. Maksymalny okres użyczenia wynosi 12 miesięcy. 
10. Jedna osoba może korzystać wielokrotnie z Wypożyczalni jeśli będzie to uzasadnione 

z medycznego punktu widzenia,  tj.  wypożyczone  sprzęty  będą  niezbędne  do  
odzyskania  samodzielności,  funkcjonalności, rehabilitacji i poprawy stanu zdrowia. 

11. W przypadku, o którym mowa §3 pkt. 9, kiedy Uczestnik/czka projektu chcą 
przedłużyć wypożyczenie sprzętu, należy zgłosić ten fakt 10 dni przed terminem 
upływu zwrotu. Uczestnik/czka projektu musi doręczyć do Wypożyczalni nowe 
zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w §5, pkt 6, lit. c) o potrzebie dalszego 
korzystania ze sprzętu. 

12.  Po upływie maksymalnego okresu wypożyczenia, o którym mowa §3 pkt. 9, istnieje 
możliwość przedłużenie  okresu  użyczenia sprzętu, jednakże należy zgłosić ten fakt 
10 dni przed terminem upływu zwrotu. Uczestnik/czka projektu musi doręczyć do 
Wypożyczalni nowe zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w §5, pkt 6, lit. c),  
o potrzebie dalszego korzystania ze sprzętu, a Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
w Tarnobrzegu musi wyrazić zgodę, z zastrzeżeniem, że nie będzie kolejnych 
zgłoszeń osób zainteresowanych jego użyczeniem. 

13. W procesie rekrutacji i innych działaniach związanych z projektem przestrzegane będą 
polityki i zasady wspólnotowe, w tym zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz 
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zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami. 

 
§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. Uczestnikami projektu mogą być osoby niesamodzielne dorośli, jak i dzieci, 

wymagający wsparcia w ich otoczeniu domowym, mieszkające na terenie miasta 
Tarnobrzega, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 
potrzebują opieki lub wsparcia w związku niemożliwością samodzielnego wykonania 
co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (zgodnie ze skalą 
Barthel). Będą to osoby, dla których, zgodnie z zaleceniem lekarza, korzystanie  
z oferowanego przez Wypożyczalnię sprzętu jest niezbędne do poprawy i utrzymania 
ich stanu zdrowia oraz opiekunowie faktyczni - osoby pełniące funkcje opiekuńcze 
wobec osób niesamodzielnych. 

2. Kryterium kwalifikowalności Kandydata/tki do uczestnictwa w Projekcie ustalane jest 
na podstawie danych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym, składanym przez 
Kandydata/tki  przed przystąpieniem do projektu. 

3. Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn oraz założeń zawartych w niniejszym Regulaminie.  

4. Przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 
się do udziału w projekcie. 

5. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych łącznie 500 niesamodzielnych 
osób, mieszkańców miasta Tarnobrzega (375 kobiet, 125 mężczyzn) oraz 90 
opiekunów faktycznych. 
 

 
§ 5. PROCEDURA REKRUTACYJNA 
 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, przez cały okres realizacji projektu, 
tj. 21.11.2019r. – 31.10.2022r.  

2. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o Regulamin, za pomocą Formularzy 
rekrutacyjnych. 

3. Personel projektu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz 
dokonanie wyboru Uczestników /czek Projektu. 

4. W przypadku osób małoletnich lub całkowicie ubezwłasnowolnionych umowę 
zawiera, jak również składa wszystkie niezbędne dokumenty do jej zawarcia, 
rodzic/przedstawiciel ustawowy/ opiekun prawny. W przypadku ustanowienia 
opiekuna prawnego wymagane jest dołączenie kopii postanowienia sądu 
ustanawiającego opiekuna prawnego. 

5. W przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie dokonać wypożyczenia sprzętu, 
a nie są całkowicie ubezwłasnowolnione, wypożyczenia może dokonać pełnomocnik 
działający w ich imieniu. Do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć pisemne 
pełnomocnictwo zawierające imię i nazwisko osoby upoważnionej, adres 
zamieszkania, pesel, czytelny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa.  
W przypadku gdy osoba udzielająca pełnomocnictwa nie może pisać - wymagane jest 
zaświadczenie lekarskie potwierdzające ten fakt. 

6. Rekrutacja składa się z następujących etapów: 
a) Publikacja Formularzy rekrutacyjnych: Formularze rekrutacyjne wraz  

z załącznikami są opublikowane na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Tarnobrzegu www.mopr.pl (zakładka Wypożyczalnia). Dokumenty będą 
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również dostępne w wersji papierowej w Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego i wspomagającego oraz w Biurze Projektu. 

b) Przyjmowanie zgłoszeń: Kandydat/Kandydatka będą mogli składać wypełnione 
dokumenty rekrutacyjne w Wypożyczalni osobiście lub pocztą tradycyjną, a także 
przez osoby trzecie,  
- Kandydat/ka może otrzymać pomoc pracownika w wypełnieniu Formularza 
rekrutacyjnego w sytuacji braku możliwości dotarcia do Wypożyczalni lub Biura 
projektu lub w momencie pojawienia się trudności z wypełnieniem formularza  
w miejscu zamieszkania, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym zaistniałej 
potrzeby.  

c) Dokumenty rekrutacyjne dla osób wymagających wypożyczenia sprzętu: 
1) Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1a do Regulaminu. 
2) Zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty 
potwierdzające posiadanie statusu osoby niesamodzielnej oraz potwierdzające 
konieczność korzystania z określonego sprzętu2 – załącznik nr 2 do Regulaminu. 
3) Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności / stopień lub równoważne 
wydane przez ZUS/KRUS (oryginał do wglądu) - w sytuacji posiadania. 
4) Oświadczenie Kandydata/tki o braku możliwości finansowania danego sprzętu  
ze środków publicznych – załącznik nr 3 do Regulaminu. 

 5) Pełnomocnictwo - (w przypadku osób, które nie mogą same wypożyczyć sprzętu,  
a nie są całkowicie ubezwłasnowolnione) – załącznik nr 7 do Regulaminu. 
6) Klauzula pełnomocnik – w sytuacji w sytuacji wypełnienia Pełnomocnictwa – 
załącznik nr 11. 

 
I Ocena dokumentów rekrutacyjnych: oceny dokumentów rekrutacyjnych dokona 
Personel projektu. Ocena zgłoszeń podzielona będzie na dwa etapy: 
• Weryfikacja formalna – sprawdzenie kompletności i poprawności wypełnienia 

dokumentów rekrutacyjnych. Weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych: 
zamieszkanie na terenie miasta Tarnobrzega, zaświadczenie lekarskie  
o niesamodzielności, osoba z niepełnosprawnością posiadająca aktualne orzeczenie  
o niepełnosprawności/stopień lub równoważne wydane przez ZUS/KRUS, 
oświadczenie o braku możliwości finansowania danego sprzętu ze środków 
publicznych. 

• Ocena merytoryczna, kryterium premiujące – sprawdzenie spełniania przez 
Kandydatów/tki kryteriów merytorycznych na postawie Formularza rekrutacyjnego  
i dokumentacji zgłoszeniowej Weryfikacja spełnienia kryteriów merytorycznych: 
osoby z niepełnosprawnością posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/ 
stopień lub równoważne wydane przez ZUS/KRUS (kopia, oryginał do wglądu). 

d) Dokumenty rekrutacyjne dla opiekunów faktycznych stanowią: 
1) Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1b do Regulaminu. 
2) Oświadczenie o sprawowaniu funkcji opiekuńczych wobec osoby niesamodzielnej, 
korzystającej z usług wypożyczalni – załącznik nr 4. 
3) Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopień lub równoważne 
wydane przez ZUS/KRUS (oryginał do wglądu) - w sytuacji posiadania. 

 
2 Zaświadczenie zawiera termin użytkowania i określoną Skalą Barthel. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające 
konieczność skorzystania z określonego rodzaju sprzętu powinno być aktualne, wydane nie wcześniej niż  
1 miesiąc przed datą złożenia wniosku.  
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• Weryfikacja formalna Opiekunów faktycznych Kandydatów/tek  
na indywidualne szkolenia praktyczne – sprawdzenie kompletności i poprawności 
wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych. Weryfikacja spełnienia kryteriów 
formalnych: zamieszkanie na terenie województwa podkarpackiego, osoba 
pełnoletnia, oświadczenie o sprawowaniu funkcji opiekuńczych wobec osoby 
niesamodzielnej 

• Ocena merytoryczna, kryteria premiujące Opiekunów faktycznych 
Kandydatów/tek na indywidualne szkolenia praktyczne – sprawdzenie spełniania 
przez Kandydatów/tki kryteriów merytorycznych na postawie Formularza 
rekrutacyjnego i dokumentacji zgłoszeniowej Kryteria merytoryczne: sytuacja 
rodzinna: jedyna osoba sprawująca opiekę nad osobą niesamodzielną - 5 pkt., osoby  
z niepełnosprawnością posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/ stopień 
lub równoważne wydane przez ZUS/KRUS (kopia, oryginał do wglądu) - 5 pkt., brak 
kwalifikacji zawodowych do pełnienia opieki - 5 pkt., okres sprawowania opieki: od 0 
do 0,5 roku - 5 pkt., od 0,5 roku do 2 lat - 3 pkt., 2 lata i powyżej - 5 pkt., 

7. W przypadku braków formalnych jest możliwość jednokrotnego uzupełnienia błędów 
formalnych w terminie wskazanym przez Kandydata/tkę do projektu, takich jak: 
a) Brak wymaganych podpisów 
b) Brak wymaganych załączników 
c) Niewypełnienie wszystkich pól w dokumentach rekrutacyjnych 

8. Kandydat/tka zostanie wezwany do uzupełnienia braków za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej. 

9. Dokumenty rekrutacyjne, które nie zostaną uzupełnione i/lub skorygowane w terminie 
przez Beneficjenta projektu nie podlegają dalszej ocenie. 

10.  W przypadku braku danego rodzaju sprzętu na stanie Wypożyczalni zostanie 
utworzona lista rezerwowa osób chcących skorzystać z usług Wypożyczalnia wg daty 
ich zgłoszenia. 

11. Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów rekrutacyjnych Kandydata/tki do projektu 
nastąpi podpisanie: 
a) Oświadczenia Uczestnika Projektu - zał. nr 6 do Regulaminu. 
b) Deklaracji Uczestnictwa w projekcie - zał. nr 8 do Regulaminu. 
c) Umowy użyczenia - zał. nr 9 do Regulaminu.  
d) Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.  

12. Po podpisaniu powyższych dokumentów Kandydat/tka staje się Uczestnikiem/czką 
projektu. 

13. Z każdym Uczestnikiem/czką projektu po spełnieniu kryteriów formalnych  
i merytorycznych oraz dostępności danego sprzętu zostanie podpisana umowa 
użyczenia sprzętu stanowiąca załącznik nr 9. 

14. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki projektu z listy rekrutacyjnej na wolne 
miejsce zostanie zakwalifikowana osoba zgłaszająca potrzebę wypożyczenia tego 
samego rodzaju sprzętu, zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej. 

 
 

§ 6. FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 
 
1. W ramach projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego  

i wspomagającego” przewidziano następujące formy wsparcia: 
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a) Użyczanie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - 
niesamodzielnym osobom wymagającym wsparcia w ich otoczeniu domowym, które 
ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub 
wsparcia w związku z niemożliwością wykonywania co najmniej jednej  
z podstawowych czynności dnia codziennego. Wsparciem zostaną objęte osoby 
dorosłe, jak i dzieci, dla których korzystanie z zaoferowanego przez Wypożyczalnię 
sprzętu jest niezbędne do poprawy i utrzymania ich stanu zdrowia. Wypożyczenie 
sprzętu jest połączone z nauką obsługi i jego wykorzystania. Uczestnikom/czkom 
projektu przysługuje również transport wypożyczonego sprzętu do miejsca 
zamieszkania. 

b) Szkolenia dla opiekunów faktycznych - Dla 90 opiekunów faktycznych osób 
niesamodzielnych zaplanowano indywidualne szkolenia praktyczne w miejscu 
świadczenia przez nich opieki, np. wskazanie jak pomóc w rehabilitacji, jak 
poprawnie przeprowadzić czynności pielęgnacyjne itp.). Szkolenia będą 
przeprowadzone przez rehabilitanta i pielęgniarkę. Celem szkoleń jest rozwiązanie 
problemów związanych z brakiem informacji sprawowania opieki nad osobami 
niesamodzielnymi, poszerzenie wiedzy, wzbogacenie jej o elementy praktyczne 
dotyczące rehabilitacji i pielęgnacji osób niesamodzielnych w miejscu ich 
zamieszkania. 

 
§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
1. Uczestnik/czka projektu ma prawo do nieodpłatnego udziału w projekcie. 
2. Skorzystania z nauki obsługi i wykorzystania sprzętu 
3. Skorzystania z usług dostarczenia i odbioru sprzętu do i z miejsca zamieszkania. 
4. Uczestnik/czka projektu (opiekunowie faktyczni) mają prawo do skorzystania  

z indywidualnych szkoleń praktycznych w miejscu świadczenia przez nich opieki. 
5. Uczestnik/czka projektu zobowiązani są do: 
a) Udostępnienia swoich danych osobowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji 

projektu oraz natychmiastowego informowania Personelu Projektu o każdorazowej 
zmianie danych kontaktowych (numer telefonu, adres do korespondencji), sytuacji 
zawodowej, rodzinnej i zdrowotnej oraz innych zdarzeniach mogących zakłócić lub 
uniemożliwić dalsze uczestnictwo w projekcie. 

b) Uczestnictwa w zaplanowanych w ramach projektu formach wsparcia dostosowanych 
do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.  

c) Potwierdzania obecności uczestnictwa w formach wsparcia własnoręcznym podpisem 
na liście obecności, kartach pracy. W przypadku spodziewanej nieobecności lub 
nieobecności z powodów niezależnych od Uczestnika/czki lub działania tzw. siły 
wyższej powiadomić telefonicznie Personel Projektu oraz przedłożyć 
usprawiedliwienie na okoliczność nieobecności w formie pisemnej w  terminie                    
do 2 dni od zaistnienia okoliczności; 

d) Przestrzegania ustalonego czasu trwania przewidzianych w ramach Projektu form 
wsparcia; 

e) Przekazywania danych dotyczących swojej sytuacji przed i po zakończeniu udziału                          
w Projekcie w ramach ankiet, potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu 
projektu, tj. do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie; 

f) Poddania się czynnościom kontrolnym prowadzonym przez uprawnione podmioty                 
w zakresie i miejscu obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia; 

g) Używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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h) Przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego. 
6. Uczestnik/czka projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów 
wynikających z działania siły wyższej, z ważnych przyczyn osobistych (losowych), 
przyczyn natury zdrowotnej uniemożliwiających dalsze korzystanie ze wsparcia 
przewidzianego w projekcie. 

7. Rezygnacja z udziału w Projekcie wymaga zgłoszenia w formie pisemnego 
oświadczenia o przyczynie rezygnacji w terminie do 3 dni roboczych od momentu 
zaistnienia przyczyn powodujących konieczność przerwania udziału w Projekcie.               
Do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe. 

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie z naruszeniem pkt.6 i 7 oraz 
wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a 
do zwrotu poniesionych kosztów jego/jej uczestnictwa w Projekcie  w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 

9. Prawa i obowiązki Uczestnika/czki Projektu wynikające z niniejszego Regulaminu nie 
mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich. 

 
 

§ 8. ZASADY WYKLUCZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie 
(skreśleniu z listy Uczestników Projektu), w przypadku: 

a) Naruszenia postanowień Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.                       
„Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”; 

b) Podania fałszywych informacji w dokumentacji projektowej; 
c) Nieprzestrzegania zasad umowy użyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego 

i wspomagającego. 
2. Wykluczenie z uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w pkt.1, skuteczne jest                

od dnia doręczenia Uczestnikowi/czce Projektu drogą pocztową (na adres wskazany                           
w formularzu rekrutacyjnym) pisemnego oświadczenia o wykluczeniu z uczestnictwa 
w Projekcie. 

 
§ 9. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Urz.UE.L.119.1) zwanego dalej „RODO”, Administrator danych osobowych informuje  
o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym 
związanych: 
 
1) Tożsamość administratora i dane kontaktowe. 
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
w Tarnobrzegu (zwany dalej MOPR) z siedzibą ul. M. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg.  
Z MOPR można się kontaktować listownie, telefonicznie: 15 823-07-38, oraz za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: mopr@mopr.pl . 
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2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. 
W MOPR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować  
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@mopr.pl, poczty 
tradycyjnej na adres MOPR, telefonicznie: 15 823-07-38. 
 
3) Cel przetwarzania i podstawa prawna. 
Celem przetwarzania danych osobowych jest: 
1) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na MOPR1, w szczególności określonych w: 
- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1081/2006, 
- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 
- ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 
- ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych,  
- ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 
- ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 
- ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w MOPR. 
 
2) przeprowadzenie rekrutacji, monitoringu i ewaluacji projektu, a także wywiązania się przez 
MOPR z obowiązków sprawozdawczych wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Rzeszowie2; 
 
3) wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy 3 – w szczególności zawieranie  
i realizacja umów użyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, 
zawieranych przez MOPR z uczestnikami projektu w związku z realizacją projektu 
„Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  
Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna; Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych realizowany przez Miasto Tarnobrzeg / Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Tarnobrzegu. 
 
 
 

 
1 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. 
2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. 
3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
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4) W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być: 
1) upoważnieni pracownicy MOPR oraz osoby upoważnione przez MOPR do przetwarzania 
danych osobowych realizujące projekt w oparciu o wiążący ich z MOPR stosunek prawny, 
2) podmioty, którym MOPR powierzył dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych w celu realizacji projektu; 
3) podmioty upoważnione wyłącznie na podstawie przepisów prawa, oraz inne podmioty,  
w tym instytucje zarządzające projektem oraz inne podmioty zaangażowane w ramach 
projektu. 
 
5) Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego 
okresu. 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
w pkt 3 (przez okres realizacji i trwałości projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego i wspomagającego”), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy  
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz instrukcji 
kancelaryjnej obowiązującej w MOPR. 
 
6) Informacje o prawach osób, których dane dotyczą. 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe 
są przetwarzane, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: 
1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii na zasadach 
określonych w art. 15 RODO; 
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa  
w art. 16 RODO; 
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach,  
o których mowa w art. 18 RODO 
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których 
mowa w art. 21 RODO. 
 
7) Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
8) Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach 
niepodania danych. 
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 
wsparcia w ramach Projektu. 
 
9) Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym 
nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian 

do niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień. Zmiana 
Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Projektu.  

2. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych 
dokumentów programowych dotyczących realizacji Projektu. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym 
Regulaminie, w przypadku gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków 
realizacji umowy o dofinansowanie Projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy                       
w Rzeszowie, a także w przypadku pisemnych zaleceń wprowadzenia określonych 
zmian ze strony WUP w Rzeszowie, bądź innych organów lub instytucji 
uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu. 

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania 
umowy o dofinansowanie z WUP w Rzeszowie. 

5. W przypadku, o którym mowa w punktach 1,2,3,4 Uczestnikom/czkom nie 
przysługuje żadne roszczenie wobec Beneficjenta. 

6. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta. 
7. W sprawach spornych decyzje podejmuje Beneficjent Projektu. 
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej. 
9. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych                

i wytycznych dotyczących realizacji Działania 8.3 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 
Załączniki do  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wypożyczalnia sprzętu 
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”: 
 

1. Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1a. 
2. Formularz rekrutacyjny dla opiekunów faktycznych – załącznik nr 1b. 
3. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie statusu osoby niesamodzielnej 

oraz potwierdzające konieczność skorzystania ze sprzętu – załącznik nr 2. 
4. Oświadczenie o braku możliwości finansowania danego sprzętu ze środków 

publicznych – załącznik nr 3. 
5. Oświadczenie o sprawowaniu funkcji opiekuńczych wobec osoby niesamodzielnej – 

załącznik nr 4. 
6. Karta oceny  formalno-merytorycznej – załącznik nr 5a 
7. Karta oceny  formalno-merytorycznej opiekunowie faktyczni – załącznik nr 5b. 
8. Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu – załącznik nr 6. 
9. Pełnomocnictwo – załącznik nr 7. 
10. Deklaracja Uczestnika/czki Projektu – załącznik nr 8. 
11. Umowa użyczenia wraz z załącznikami – załącznik nr 9. 
12. Wykaz sprzętu – załącznik nr 10. 
13. Klauzula dla pełnomocnika – załącznik nr 11. 

http://www.mopr.pl/
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