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Instrukcja dot. kwalifikowalności Uczestnika oraz procedura rozliczenia 

świadczenia zdrowotnego 

w ramach projektu  

„Wzrasta liczba nowotworów skóry – zbadaj się!”  

nr umowy POWR.05.01.00-00-0006/18-00/123/2018/734 

 Ścieżka I - dla lekarzy POZ  
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Ścieżka I przyjęcia do projektu/programu - Świadczenie lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej (POZ) - jedna konsultacja + konsultacja edukacyjna/świadomościowa 

 

W ramach usługi lekarz POZ powinien wytypować wśród pacjentów ze swojej listy aktywnej, osoby 

które kwalifikują się do Programu: 

 

 w zakresie badań przesiewowych: 

 osoby w wieku 50-64; 

 osoby w wieku 15-49 będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku jasnych zaleceń lekarza 

związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion; 

 osoby po 65 r. ż. - nadal aktywne zawodowo, będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku 

występowania czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion 

 w zakresie edukacji: 

 osoby aktywne zawodowo, tj. osoby w wieku 15-64 lata, lub starsze pod warunkiem, że są nadal 

aktywne zawodowo. 

 

 zamieszkuje w jednym z 3 województw: dolnośląskie, śląskie, opolskie, 

 nie ma zdiagnozowanego nowotworu skóry i nie leczy się z tego powodu 

 

 

Kryteria wystawienia skierowania do lekarza dermatologa* lub onkologa* 

Proszę odpowiednio zaznaczyć         
1. Ilość znamion barwnikowych 

(w przybliżeniu): 

 

2. Wywiad osobniczy w kierunku 

czerniaka 

  

                     TAK                        NIE                     

3. Wywiad osobniczy w kierunku innych  

nowotworów skóry  

 

                 TAK                                NIE   

4. Wywiad rodzinny w kierunku czerniaka: 
 

                 TAK                        NIE 

5. Wywiad rodzinny w kierunku innych 

nowotworów skóry  

 

                TAK                      NIE 

6. Oparzenia słoneczne w rodzinie  

 

                TAK                              NIE 

 

7. Czy w przeszłości korzystano z 

solarium ? (jeśli tak jak często,  ile lat?) 

 

          TAK                              NIE 

8. Czy pacjent stosuje kremy z filtrami 

ochronnymi?  

 

               TAK                            NIE 

9. Czy przeprowadzono dermatoskopię 
 

               TAK                         NIE 
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10. Ile zmian i które Pani/Pan doktor uważa 

za „podejrzane„ i zaleca ich kontrolę 

(dokładny opis)   

 

 
UWAGA* 

Przy odpowiedzi pozytywnej (TAK) w punktach od 2 do 5 - należy skierować pacjenta do onkologa  

 

 
Ponadto: 

  
 

Czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory skóry UWAGI: 

Czynniki 

genetyczne 

 zespół znamiom atypowych (FAMS, 

familial atypical nevi syndrome) 

 zaburzenia genetyczne w chromosomach: 

1p36, 6q, 7q31, 9p21, 10q23, 11q23; 

zaburzenia genów p16/CDK4, p14 i p53 

 występowanie czerniaka w rodzinie: 

              

……………………………………………………… 

              

…………………………………………………….. 

 

Czynniki 

środowiskowe 

 promieniowanie ultrafioletowe (UVA, 

UVB)  

 ekspozycja na substancje chemiczne  

 promieniowanie jonizujące  

 

Choroby 

ułatwiające 

 immunosupresja (np. transplantacje, 

chłoniaki) 

 zmiany stanu hormonalnego 

 przewlekłe zakażenia (w tym HPV 16 i 18) 
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Procedura postępowania 

 

Zakres świadczenia zdrowotnego. 

Lekarz POZ przyjmuje pacjenta w 

ramach jednej konsultacji 

Sposób weryfikacji wykonania 

usługi 

Wartość 

stawki 

jednostkowej 

w PLN 

   

 

Świadczenie lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej (POZ) - jedna 

konsultacja: 

 

 
- przeprowadza dokładny wywiad 

medyczny: np. historia rodzinna dot. 

złośliwych nowotworów skóry, przebyty 

nowotwór skóry, etc. 

 

-   przeprowadza szczegółowe badanie 

skóry całego ciała na podstawie reguły 

ABCDE 

 

- wypełnia „Kartę objawów” (załącznik 

nr 1a do programu dotyczącego 

nowotworów skóry) 

- w przypadku decyzji o konieczności 

bardziej szczegółowego badania znamion 

skórnych lekarz POZ, przekazuje 

pacjentowi skierowanie do lekarza 

specjalisty dermatologa lub onkologa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacja edukacyjna/ 

świadomościowa 

 
Co najmniej 30 minutowa edukacja 

indywidualna pacjenta z zakresu: 

 

1. profilaktyki tj. działań zapobiegającym 

nowotworowi (w zakresie zaleceń WHO 
dot. ekspozycji na promieniowanie UV), 

 

Wymagane dokumenty do 

rozliczenia świadczenia 

zdrowotnego: 

 

 
1. KARTA PACJENTA: 

PROGRAM PROFILAKTYKI 

NOWOTWORÓW SKÓRY 

(załącznik nr 1a do programu 

dot. nowotworów skóry) 

2. Oświadczenie uczestnika 

projektu (załącznik nr 2) 

3. Formularz danych osobowych 

uczestnika projektu (załącznik 

nr 3) 

4. Oświadczenie lekarza i 

uczestnika projektu o 

udzielonym zakresie 

świadczenia zdrowotnego - 

Świadczenie lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej 

(POZ) - jedna konsultacja 

(załącznik nr 4a) 

5. Deklaracja uczestnictwa w 

projekcie – wizyta u lekarza 

POZ (załącznik nr 8a) 

6. Deklaracja uczestnictwa w 

projekcie – działania 

edukacyjne (załącznik nr 8b) 

7. Skierowanie do ośrodka 

diagnostyki nowotworów skóry 

- Klinika Dermatologii, 

Wenerologii i Alergologii lub 

Oddział onkologii klinicznej z 

pododdziałem dziennym 

(załącznik nr 9) 

 

 

 

8. Oświadczenie lekarza i 

uczestnika projektu o 

udzielonym zakresie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 zł 
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2. wiedzy o samokontroli w zakresie 

zmian skórnych w szczególności reguły 

ABCDE Freidmana i Rigela oraz 

możliwościach wykorzystania do 

samokontroli nowoczesnych technologii 

(np. aplikacji na smartfon). 

 

Podczas konsultacji przekazywana będzie 

informacja, że istnieją aplikacje (np. 

„Wykryjraka”, „DermoApp”, 

„Dermocheck”, „SkinCheck”, „Skin 

Vision”) na smartfon posiadające 

możliwość swoistego sprawdzenia 

znamion poprzez zrobienie im zdjęcia i 

analizę przez aplikację (będzie 

podkreślane, że nie jest to diagnoza 

lekarska, a jedynie narzędzie 

wspomagające samokontrolę). Następnie 

pacjent może w aplikacji ustawić 

przypominanie, aby po upływie 

określonego czasu, np. za 2 m-ce, 

ponownie zrobić zdjęcie znamienia i 

porównać, czy ono się nie zmienia, a w 

przypadku zmian uznać to za podstawę do 

udania się na konsultację lekarską. 

 

Występują również aplikacje (np. 

„FotoSkin”), w których można określić 

swój „skin phototype” czyli fototyp skóry 

i jej stopień narażenia na 

prawdopodobieństwo wystąpienia zmian 

nowotworowych. W ramach niektórych 

aplikacji możliwe jest również wykonanie 

sobie testu „actinic damage” czyli 

rogowacenia słonecznego, co może 

pomóc w zwiększeniu świadomości co do 

konieczności prowadzenia 

systematycznej samokontroli skóry. 

 

Przekazana zostanie również informacja o 

istniejących stronach internetowych i 

aplikacjach na smartfony, na których 

można sprawdzić aktualny Indeks UV, 

np. http://www.pogodynka.pl/indeksuv 

bądź aplikacja „World UV”. Taka wiedza 

powinna przyczynić się do ograniczenia 

zbytniej ekspozycji na promieniowanie 

UV w wybrane dni. 

 
- po skończonej konsultacji 

edukacyjnej/świadomościowej 

przekazanie pacjentowi ankiety na temat 

wzrostu wiedzy o nowotworach skóry, w 

szczególności w zakresie 

świadczenia zdrowotnego - 

Konsultacja 

edukacyjna/świadomościowa 

(załącznik 4b) 
 

9. Ankieta – wzrost wiedzy o 

nowotworach skóry, w 

szczególności w zakresie 

samoobserwacji i umiejętności 

wykorzystania nowoczesnych 

technologii do samoobserwacji 

(załącznik 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 zł 
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samoobserwacji i umiejętności 

wykorzystania nowoczesnych 

technologii do samoobserwacji 

 

 

 

JEŚLI LEKARZ POZ SKIERUJE PACJENTA NA BARDZIEJ SZCZEGOŁOWE BADANIA 

ZNAMION SKÓRNYCH DO LEKARZA SPECJALISTY DERMATOLOGA LUB ONKOLOGA – 

DALSZE POSTĘPOWANIE W RAMACH TEJ SAMEJ ŚCIEŻKI 

 

 

 

 

Kontynuując powyższą ścieżkę przewiduje się możliwość:  

 udzielenia świadczenia: 

 badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty  

lub 

 badanie wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty  

dla 

 pacjenta posiadającego skierowanie od lekarza POZ; 

 zamieszkującego w jednym z 3 województw: dolnośląskie, śląskie, opolskie; 

 nie mającego zdiagnozowanego nowotworu skóry i nie leczącego się z tego powodu. 

 

 

UWAGA Niedopuszczalne będzie wykonywanie u jednego pacjenta dwóch badań, tj.: 

dermatoskopowego oraz badania wideodermatoskopowego. 
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Procedura postępowania 

 

Zakres świadczenia zdrowotnego 
Sposób weryfikacji wykonania 

usługi 

 

 

 

 

 

 

Badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją 

lekarza specjalisty  

 
Przed badaniem przeprowadzany jest dokładny wywiad 

medyczny: np. historia rodzinna dot. złośliwych 

nowotworów skóry, przebyty nowotwór skóry, etc.  

W ramach badania prowadzi się szczegółowe badanie 

skóry całego ciała.  

Porada zawiera element omówienia przeprowadzonego 

badania. Po badaniu pacjent otrzyma informację, czy 

wykryto u niego zmiany podejrzane oraz jak powinien 

postępować z wybranymi zmianami skórnymi.  

 

Wymagane dokumenty do 

rozliczenia świadczenia 

zdrowotnego: 

 

 
1. Kwestionariusz dla lekarza 

specjalisty dermatologa/onkologa 

(badanie podmiotowe i 

przedmiotowe pacjenta) (załącznik 

nr 13) 

 

2. Deklaracja uczestnictwa w    

projekcie – wizyta u lekarza 

specjalisty dermatologa/onkologa 

(załącznik nr 8b)  

 
3. Oświadczenie lekarza i uczestnika 

projektu o udzielonym zakresie 

świadczenia zdrowotnego – badanie 

dermatoskopowe wraz z konsultacją 

lekarza specjalisty dermatologa; 

badanie wideodermatoskopowe 

wraz z konsultacją lekarza 

specjalisty dermatologa; badanie 

dermatoskopowe wraz z konsultacją 

lekarza specjalisty onkologa; 

badanie wideodermatoskopowe 

wraz z konsultacją lekarza 

specjalista onkologa; konsultacja 

edukacyjna/świadomościowa 

(załącznik nr 4c) 

4. Zalecenia dla lekarza POZ 

(załącznik nr 14)  

 

 

Badanie wideodermatoskopowe wraz z 

konsultacją lekarza specjalisty  
 
Przed badaniem przeprowadzany jest dokładny wywiad 

medyczny: np. historia rodzinna dot. złośliwych 

nowotworów skóry, przebyty nowotwór skóry, etc.  

 
 
 
 

1. Kwestionariusz dla lekarza 

specjalisty dermatologa/onkologa 

(badanie podmiotowe i 

przedmiotowe pacjenta) (załącznik 

nr 13) 
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W ramach badania prowadzi się szczegółowe 

badanie skóry całego ciała.  

Porada zawiera element omówienia 

przeprowadzonego badania. Po badaniu pacjent 

otrzyma informację, czy wykryto u niego zmiany 

podejrzane oraz jak powinien postępować z 

wybranymi zmianami skórnymi. 

 

 

 
2. Deklaracja uczestnictwa w    

projekcie – wizyta u lekarza 

specjalisty dermatologa/onkologa 

(załącznik nr 8b) 

 
3. Oświadczenie lekarza i uczestnika 

projektu o udzielonym zakresie 

świadczenia zdrowotnego – badanie 

dermatoskopowe wraz z konsultacją 

lekarza specjalisty dermatologa; 

badanie wideodermatoskopowe 

wraz z konsultacją lekarza 

specjalisty dermatologa; badanie 

dermatoskopowe wraz z konsultacją 

lekarza specjalisty onkologa; 

badanie wideodermatoskopowe 

wraz z konsultacją lekarza 

specjalista onkologa; konsultacja 

edukacyjna/świadomościowa 

(załącznik nr 4c) 

 

4. Zalecenia dla lekarza POZ 

(załącznik nr 14)  
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Instrukcja dot. kwalifikowalności Uczestnika oraz procedura rozliczenia 

świadczenia zdrowotnego 

w ramach projektu  

„Wzrasta liczba nowotworów skóry – zbadaj się!”  

nr umowy POWR.05.01.00-00-0006/18-00/123/2018/734 

  

Ścieżka II - dla lekarzy specjalistów dermatologów i onkologów 
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Ścieżka II przyjęcia do projektu/programu – wizyta u lekarza specjalisty dermatologa lub 

onkologa bez skierowania od lekarza POZ (w ramach programu) oraz uczestnictwo w eventach* 

 

*Uczestnictwo w eventach - osoba będąca uczestnikiem eventu/wydarzenia edukacyjnego w miejscu 

publicznym będzie mogła skorzystać z badania dermatoskopowego/wideodermatoskopowego., gdyż 

zapewniona zostanie taka możliwość przez organizatora. W miejscach udzielania świadczeń zostanie 

zapewnione bezpieczeństwo oraz wymagany prawem standard udzielania świadczeń medycznych. 

Event/wydarzenie będzie mogło być zorganizowane przez realizatora projektu lub być elementem 

innego, większego wydarzenia (np. pikniku naukowego, czy koncertu plenerowego).  

 

W trakcie powyższej ścieżki przewiduje się możliwość:  

 udzielenia świadczenia: 

 badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty 

lub 

 badanie wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty 

 konsultacji edukacyjnej/świadomościowej przez lekarza specjalistę dermatologa lub 

onkologa lub lekarza POZ/pielęgniarkę POZ (na evencie) 

dla 

 pacjenta nie posiadającego skierowania od lekarza POZ; 

 zamieszkującego w jednym z 3 województw: dolnośląskie, śląskie, opolskie; 

 nie mającego zdiagnozowanego nowotworu skóry i nie leczącego się z tego powodu. 

 
 

UWAGA Niedopuszczalne będzie wykonywanie u jednego pacjenta dwóch badań, tj.: 

dermatoskopowego oraz badania wideodermatoskopowego. 

 

Procedura postępowania 

 

Zakres świadczenia zdrowotnego 
Sposób weryfikacji wykonania 

usługi 

 

Badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją 

lekarza specjalisty  

 
Przed badaniem przeprowadzany jest dokładny wywiad 

medyczny: np. historia rodzinna dot. złośliwych 

nowotworów skóry, przebyty nowotwór skóry, etc.  

W ramach badania prowadzi się szczegółowe badanie 

skóry całego ciała.  

Porada zawiera element omówienia przeprowadzonego 

badania. Po badaniu pacjent otrzyma informację, czy 

 

Wymagane dokumenty do 

rozliczenia świadczenia 

zdrowotnego: 

 
 

1. KARTA PACJENTA: 

PROGRAM PROFILAKTYKI 

NOWOTWORÓW SKÓRY 

(załącznik nr 1b do programu dot. 

nowotworów skóry) 
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wykryto u niego zmiany podejrzane oraz jak powinien 

postępować z wybranymi zmianami skórnymi.  

2. Kwestionariusz dla lekarza 

specjalisty dermatologa/onkologa 

(badanie podmiotowe i 

przedmiotowe pacjenta) (załącznik 

nr 13) 

 
3. Oświadczenie uczestnika projektu 

(załącznik nr 2) 

 

4. Formularz danych osobowych 

uczestnika projektu (załącznik nr 3) 

 
5. Oświadczenie lekarza i uczestnika 

projektu o udzielonym zakresie 

świadczenia zdrowotnego – badanie 

dermatoskopowe wraz z konsultacją 

lekarza specjalisty dermatologa; 

badanie wideodermatoskopowe 

wraz z konsultacją lekarza 

specjalisty dermatologa; badanie 

dermatoskopowe wraz z konsultacją 

lekarza specjalisty onkologa; 

badanie wideodermatoskopowe 

wraz z konsultacją lekarza 

specjalista onkologa; konsultacja 

edukacyjna/świadomościowa 

(załącznik nr 4c) 

 

6. Deklaracja uczestnictwa w    

projekcie – wizyta u lekarza 

specjalisty dermatologa/onkologa 

(załącznik nr 8b) 

 

7. Deklaracja uczestnictwa w    

projekcie – działania edukacyjne 

(załącznik nr 8c) 

 

 

8. Zalecenia dla lekarza POZ 

(załącznik nr 14) 

 

Badanie wideodermatoskopowe wraz z 

konsultacją lekarza specjalisty  

 
Przed badaniem przeprowadzany jest dokładny wywiad 

medyczny: np. historia rodzinna dot. złośliwych 

nowotworów skóry, przebyty nowotwór skóry, etc.  

W ramach badania prowadzi się szczegółowe badanie 

skóry całego ciała.  

Porada zawiera element omówienia przeprowadzonego 

badania. Po badaniu pacjent otrzyma informację, czy 

wykryto u niego zmiany podejrzane oraz jak powinien 

postępować z wybranymi zmianami skórnymi. 

 
1. KARTA PACJENTA: 

PROGRAM PROFILAKTYKI 

NOWOTWORÓW SKÓRY 

(załącznik nr 1b do programu dot. 

nowotworów skóry) 

 
2. Kwestionariusz dla lekarza 

specjalisty dermatologa/onkologa 

(badanie podmiotowe i 

przedmiotowe pacjenta) (załącznik 

nr 13) 
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3. Oświadczenie uczestnika projektu 

(załącznik nr 2) 

 

4. Formularz danych osobowych 

uczestnika projektu (załącznik nr 3) 

 
5. Oświadczenie lekarza i uczestnika 

projektu o udzielonym zakresie 

świadczenia zdrowotnego – badanie 

dermatoskopowe wraz z konsultacją 

lekarza specjalisty dermatologa; 

badanie wideodermatoskopowe 

wraz z konsultacją lekarza 

specjalisty dermatologa; badanie 

dermatoskopowe wraz z konsultacją 

lekarza specjalisty onkologa; 

badanie wideodermatoskopowe 

wraz z konsultacją lekarza 

specjalista onkologa; konsultacja 

edukacyjna/świadomościowa 

(załącznik nr 4c) 

 

6. Deklaracja uczestnictwa w    

projekcie – wizyta u lekarza 

specjalisty dermatologa/onkologa 

(załącznik nr 8b) 

 

7. Deklaracja uczestnictwa w    

projekcie – działania edukacyjne 

(załącznik nr 8c) 

 

8. Zalecenia dla lekarza POZ 

(załącznik nr 14) 

 
 

Konsultacja edukacyjna/świadomościowa 

przeprowadzana przez lekarza specjalistę  

 
Co najmniej 30 minutowa edukacja indywidualna 

pacjenta z zakresu: 

 

1. profilaktyki tj. działań zapobiegającym nowotworowi 

(w zakresie zaleceń WHO dot. ekspozycji na 

promieniowanie UV), 

 

2. wiedzy o samokontroli w zakresie zmian skórnych w 

szczególności reguły ABCDE Freidmana i Rigela oraz 

możliwościach wykorzystania do samokontroli 

nowoczesnych technologii (np. aplikacji na smartfon). 

 

Podczas konsultacji przekazywana będzie informacja, że 

istnieją aplikacje (np. „Wykryjraka”, „DermoApp”, 

„Dermocheck”, „SkinCheck”, „Skin Vision”) na 

smartfon posiadające możliwość swoistego sprawdzenia 

znamion poprzez zrobienie im zdjęcia i analizę przez 

 

 

 

 
1. Oświadczenie lekarza i uczestnika 

projektu o udzielonym zakresie 

świadczenia zdrowotnego – badanie 

dermatoskopowe wraz z konsultacją 

lekarza specjalisty dermatologa; badanie 

wideodermatoskopowe wraz z 

konsultacją lekarza specjalisty 

dermatologa; badanie dermatoskopowe 

wraz z konsultacją lekarza specjalisty 

onkologa; badanie 

wideodermatoskopowe wraz z 

konsultacją lekarza specjalista onkologa; 

konsultacja 

edukacyjna/świadomościowa 

(załącznik 4c) 
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aplikację (będzie podkreślane, że nie jest to diagnoza 

lekarska, a jedynie narzędzie wspomagające 

samokontrolę). Następnie pacjent może w aplikacji 
ustawić przypominanie, aby po upływie określonego 

czasu, np. za 2 m-ce, ponownie zrobić zdjęcie znamienia 

i porównać, czy ono się nie zmienia, a w przypadku zmian 

uznać to za podstawę do udania się na konsultację 

lekarską. 

 

Występują również aplikacje (np. „FotoSkin”), w których 

można określić swój „skin phototype” czyli fototyp skóry 

i jej stopień narażenia na prawdopodobieństwo 

wystąpienia zmian nowotworowych. W ramach 

niektórych aplikacji możliwe jest również wykonanie 

sobie testu „actinic damage” czyli rogowacenia 

słonecznego, co może pomóc w zwiększeniu 

świadomości co do konieczności prowadzenia 

systematycznej samokontroli skóry. 

 

Przekazana zostanie również informacja o istniejących 

stronach internetowych i aplikacjach na smartfony, na 

których można sprawdzić aktualny Indeks UV, np. 

http://www.pogodynka.pl/indeksuv bądź aplikacja 

„World UV”. Taka wiedza powinna przyczynić się do 

ograniczenia zbytniej ekspozycji na promieniowanie UV 

w wybrane dni. 

 

- po skończonej konsultacji 

edukacyjnej/świadomościowej przekazanie pacjentowi 

ankiety na temat wzrostu wiedzy o nowotworach skóry, 

w szczególności w zakresie samoobserwacji i 

umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii 

do samoobserwacji. 

2. Ankieta – wzrost wiedzy o 

nowotworach skóry, w szczególności w 

zakresie samoobserwacji i umiejętności 

wykorzystania nowoczesnych 

technologii do samoobserwacji 

(załącznik 12) 
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ZAŁĄCZNIKI 

DO REGULAMINU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NA POZIOMIE – I 

ŚCIEŻKI PRZYJĘCIA – konsultacja u lekarza POZ w ramach projektu 

„Wzrasta liczba nowotworów skóry – zbadaj się!” 
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I Tryb przyjęcia do projektu/programu - Świadczenie lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej (POZ) - jedna konsultacja + konsultacja edukacyjna/świadomościowa 

 

W ramach usługi lekarz POZ powinien wytypować wśród pacjentów ze swojej listy aktywnej, osoby 

które kwalifikują się do Programu: 

 

 w zakresie badań przesiewowych: 

 osoby w wieku 50-64 (aktywne zawodowo); 

 osoby w wieku 15-49 będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku jasnych zaleceń lekarza 

związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion; 

 osoby po 65 r. ż. - nadal aktywne zawodowo, będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku 

występowania czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion 

 w zakresie edukacji: 

 osoby aktywne zawodowo, tj. osoby w wieku 15-64 lata, lub starsze pod warunkiem, że są nadal 

aktywne zawodowo. 

 

 zamieszkuje w jednym z 3 województw: dolnośląskie, śląskie, opolskie, 

 nie ma zdiagnozowanego nowotworu skóry i nie leczy się z tego powodu 
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Załącznik nr 1a 

KARTA PACJENTA: PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW SKÓRY 

 

Imię :  

Nazwisko: 

Data urodzenia: 

Wywiad chorobowy: 
 

czerniak oraz inne nowotwory złośliwe skóry) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

arzenia słoneczne w dzieciństwie 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

nej pracy oraz miejsce 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

BADANIE KLINICZNE: 

Szczegółowe badanie skóry całego ciała 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

wycięcia chirurgicznego oraz histopatologii 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

ZALECENIA (zaznaczyć właściwe): 

skierowanie do poradni chirurgii onkologicznej/chirurgii dermatologicznej onkologicznej 

wizyta kontrolna: co 6 miesięcy / 12 miesięcy 

…………………………………………………………………………………………………... 

Kontynuacja na następnej stronie   
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Ponadto: 

 

Czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory skóry UWAGI: 

Czynniki 

genetyczne 

 zespół znamiom atypowych (FAMS, 

familial atypical nevi syndrome) 

 zaburzenia genetyczne w 

chromosomach: 1p36, 6q, 7q31, 9p21, 

10q23, 11q23; zaburzenia genów 

p16/CDK4, p14 i p53 

 występowanie czerniaka w rodzinie: 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

Czynniki 

środowiskowe 

 promieniowanie ultrafioletowe 

(UVA, UVB)  

 ekspozycja na substancje chemiczne  

 promieniowanie jonizujące  

 

Choroby 

ułatwiające 

 immunosupresja (np. transplantacje, 

chłoniaki) 

 zmiany stanu hormonalnego 

 przewlekłe zakażenia (w tym HPV 16 

i 18) 

 

 
 

 

 

 

…………………………….. 
Data, podpis i pieczątka lekarza POZ 
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Załącznik nr 2  

 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Wzrasta liczba nowotworów skóry – zbadaj się!” 

przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 

ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

– dane osobowe 

są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO 

WER) 

na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

a) rozporządzenia 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 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. 

zm.), 

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych”:  

a) rozporządzenia 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, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1460, z późn. zm.), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi 

(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 
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3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Wzrasta liczba 

nowotworów skóry – zbadaj się!” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Skarbowi 

Państwa – Ministrowi Zdrowia, 00 – 952 Warszawa, ul. Miodowa 15, Beneficjentowi realizującemu 

Projekt - Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Borowska 

213, 50-556 Wrocław. Wykaz podmiotów znajduje się na stronie http://www.usk.wroc.pl/ Moje 

dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 

Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać 

również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji 

Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POWER. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące 

mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 

uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego 

statusu na rynku pracy  

8. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

11. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty iod@usk.wroc.pl. 

12. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

13. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 
 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA           CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

                                                           
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej 

prawnego opiekuna. 

mailto:iod@miir.gov.pl
mailto:iod@usk.wroc.pl
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Załącznik nr 3  

FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU 

  
 

NAZWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

D
a

n
e 

U
cz

es
tn

ik
a
 IMIĘ   

 

NAZWISKO   

 

PESEL             

 

WYKSZTAŁECENIE 

 Niższe niż podstawowe  

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Ponadgimnazjalne 

 Policealne 

 Wyższe 

D
a

n
e 

k
o
n

ta
k

to
w

e 

U
cz

es
tn

ik
a
 

Adres zamieszkania (ulica, nr 

budynku/lokalu)  
 

Kod pocztowy/ Miejscowość   

  

Powiat/ Gmina   

 

Telefon kontaktowy   

 

Adres e-mail   

  

S
ta

tu
s 

u
cz

es
tn

ik
a
 w

 d
n

iu
 p

rz
y
st

ą
p

ie
n

ia
 d

o
 p

ro
je

k
tu

 

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów 

pracy, w tym:  

 Osoba długotrwale bezrobotna  

 Inne  

 Nie dotyczy 

Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów 

pracy, w tym: 

 Osoba długotrwale bezrobotna 

 Inne 

 Nie dotyczy 

Osoba bierna zawodowo, w tym: 

 Osoba ucząca się  

 Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub 

szkoleniu 

 Inne 

 Nie dotyczy 

Osoba pracująca w tym zatrudniona w :  

 W administracji rządowej                                                                      

 W administracji samorządowej 

 W organizacji pozarządowej  

 MMŚP (mikro, małym, średnim 

przedsiębiorstwie) 

 W dużym przedsiębiorstwie  

 Osoba prowadząca działalność gospodarczą 

 Inne 

 Nie dotyczy 

Wykonywany zawód: 

Czy należy Pan/-i do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrant, osoba obcego pochodzenia  TAK  NIE  odmowa podania informacji 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu 

do mieszkań  TAK  NIE  odmowa podania informacji 

Osoba z niepełnosprawnościami*  TAK  NIE  odmowa podania informacji 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż 

wymienione powyżej)  TAK  NIE  odmowa podania informacji 

*Jeśli TAK, proszę opisać, czy ma Pan/Pani specjalne wymagania związane z niepełnosprawnością (np. 

podjazd dla wózka inwalidzkiego itp.): 

……...……………………………………………………………...................................................... 
 

………………………………………..                                                                                                            ………………………………….. 

(Miejscowość, data)                                                                                                      (Podpis Uczestnika projektu) 
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Załącznik nr 4a 
   
 

 

Oświadczenie lekarza i uczestnika projektu o udzielonym zakresie świadczenia 

zdrowotnego - Świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) - jedna 

konsultacja  

 

Beneficjent: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,  

ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław 

Tytuł projektu: „Wzrasta liczba nowotworów skóry – zbadaj się!” 

Numer umowy: POWR.05.01.00-00-0006/18-00 

Tytuł programu profilaktycznego: „ABCDE samokontroli znamion – Ogólnopolski Program 

Profilaktyki Nowotworów Skóry”.   

 

Nazwa świadczenia zdrowotnego udzielonego 

uczestnikowi projektu – zgodna z wykazem stawek 

jednostkowych 

Świadczenie lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej 

(POZ) - jedna konsultacja 

Imię i nazwisko uczestnika 

 

 

PESEL 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Województwo 

 

 

Data udzielenia świadczenia zdrowotnego  

 

 

Podpis uczestnika projektu 

 

 

 

Nazwa podmiotu leczniczego i pieczęć, w którym 

udzielono świadczenia zdrowotnego  

 

Adres podmiotu leczniczego 

 

 

Województwo 

 

 

Data udzielenia świadczenia zdrowotnego 

 

 

Imię i nazwisko lekarza POZ udzielającego świadczenie 

zdrowotne  

 

Podpis i pieczęć lekarza POZ udzielającego świadczenie 

zdrowotne  
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Załącznik nr 4b 
 

 

Oświadczenie lekarza i uczestnika projektu o udzielonym zakresie świadczenia 

zdrowotnego - Konsultacja edukacyjna/świadomościowa 

 

Beneficjent: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,  

ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław 

Tytuł projektu: „Wzrasta liczba nowotworów skóry – zbadaj się!” 

Numer umowy: POWR.05.01.00-00-0006/18-00 

Tytuł programu profilaktycznego: „ABCDE samokontroli znamion – Ogólnopolski Program 

Profilaktyki Nowotworów Skóry”.   

Nazwa świadczenia zdrowotnego udzielonego 

uczestnikowi projektu – zgodna z wykazem stawek 

jednostkowych 

Konsultacja edukacyjna/ 

świadomościowa 

Imię i nazwisko uczestnika 

 

 

PESEL 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Województwo 

 

 

Data udzielenia świadczenia zdrowotnego  

 

 

Podpis uczestnika projektu 

 

 

 

Nazwa podmiotu leczniczego i pieczęć, w którym 

udzielono świadczenia zdrowotnego  

 

Adres podmiotu leczniczego 

 

 

Województwo 

 

 

Data udzielenia świadczenia zdrowotnego 

 

 

Imię i nazwisko lekarza/pielęgniarki* POZ 

udzielającego/ej świadczenie zdrowotne  

 

Podpis i pieczęć lekarza/pielęgniarki POZ 

udzielającego/ej świadczenie zdrowotne  

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8a 

 

       

              

         ………………………                                                                         ……………………. 

  Pieczęć ośrodka                                                                                            Data 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – wizyta u lekarza POZ 

 

Ja niżej podpisany/a 

………………………………………………………………………………….  

    (imię i nazwisko) 

 

……………………….. (data urodzenia), ……………………………………..(pesel) 

potwierdzam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności określone w regulaminie projektu tzn. 

jestem: 
 

  

 osobą w wieku 50-64 (aktywną zawodowo) 
 

lub 

 

 osobą w wieku 15-49 (w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z 

występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion) 

lub 

 osobą po 65 r. ż. aktywną zawodową (w przypadku występowania czynników 

ryzyka lub występowania niepokojących znamion) 

 zamieszkuję w jednym z 3 województw: dolnośląskie, śląskie, opolskie  

 nie mam zdiagnozowanego nowotworu skóry i nie leczę się z tego powodu 

Wyrażam zgodę na wgląd do mojej dokumentacji medycznej powstałej w trakcie realizacji 

programu w celu kontroli przez wszystkie uprawnione do kontroli podmioty.    

Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój.  
 

Zapoznałem/am się z regulaminem projektu i akceptuję jego postanowienia.  

  

Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą 

lub zatajenie prawdy i niniejszym oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem 

prawnym i faktycznym.  

  

  ………………………                                                               ………………………………………                                        
                  (data)                                          (czytelny podpis Uczestnika) 
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Załącznik nr 8b 

       

              
         ………………………                                                                         ……………………. 

  Pieczęć ośrodka                                                                                            Data 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – DZIAŁANIA EDUKACYJNE 

 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………….  

    (imię i nazwisko) 

 

……………………….. (data urodzenia), ……………………     (pesel) potwierdzam, iż spełniam 

kryteria kwalifikowalności określone w regulaminie projektu tzn. jestem: 

 
 

  

 osobą w wieku 15 lat i więcej  (aktywną zawodowo*) 

 

*Osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie 

zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, która jednak 

chwilowo nie pracuje ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.  

Osoba prowadząca działalność na własny rachunek–prowadząca działalność gospodarczą, gospodarstwo 

rolne lub praktykę zawodową -jest również uznawana za pracującą, o ile spełniony jest jeden z poniższych 

warunków: 

1)Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania 

dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 

2)Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa 

rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: 

rolnik wykonujący prace  w  celu  utrzymania  swojego  gospodarstwa; architekt spędzający czas w 

oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej 

pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 

3)Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; 

zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do 

uruchomienia działalności.  

 

Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie 

pracą wnosi  bezpośredni  wkład  w  działalność  gospodarczą,  gospodarstwo  rolne  lub  praktykę  zawodową  

będącą  w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.  

 

Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę 

prowadzącą działalność na własny rachunek”. Żołnierz poborowy, który wykonuje określoną pracę, za którą 

otrzymuje  wynagrodzenie  lub  innego  rodzaju  zysk  nie  jest uznawany za "osobę pracującą" 

Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim(rozumianym jako świadczenie pracownicze, 

który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą 

krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) jest uznawany za „osobę pracującą” 
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Osoba  przebywająca  na  urlopie  wychowawczym(rozumianym  jako  nieobecność  w  pracy,  spowodowaną 

opieką  nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) 

jest uznawana za „osobę bierną  zawodowo”,  chyba  że  jest  zarejestrowana  już  jako  „osoba  bezrobotna”  

(wówczas  status  bezrobotnego  ma pierwszeństwo). 

 

„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do 

zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy: Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które 

ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość 

zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do 

subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku prac, które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji 

publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które 

mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się 

również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest 

wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach 

zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak 

przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy pokrywane są przez określony czas ze środków publicznych.  

 

Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Studenci studiów 

stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) powinni być wykazywani jako osoby pracujące.  

Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym w przypadku, gdy jednocześnie pracują 

w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są za osoby pracujące. 

 

Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

 

Zapoznałem/am się z regulaminem projektu i akceptuję jego postanowienia.  

  

Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą lub zatajenie 

prawdy i niniejszym oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ………………………                                                               ………………………………………                                        

                  (data)                                               (czytelny podpis Uczestnika) 
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Załącznik nr 9 

 

 

   ……………………………....                                                                   ………….………… 
             Pieczęć ośrodka                                                                                                                         Data                          

 

SKIEROWANIE DO DERMATOLOGA/ONKOLOGA* 
 

 

KIERUJĘ PANIĄ/PANA…………………………………………………. 

 

DO OŚRODKA DIAGNOSTYKI NOWOTWORÓW - DERMATOLOGIA 

 

ADRES: Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 

ul. Tytusa Chałubińskiego 1, 50-368 Wrocław 

Ambulatorium kliniki-parter 

 

nr tel. do rejestracji: 515 117 870 lub 71 784 22 86 

rejestracja czynna pon.-pt. w godzinach 10.00 – 12.00 

 

DO OŚRODKA DIAGNOSTYKI NOWOTWORÓW – ONKOLOGIA 

 

ADRES: Oddział Onkologii Klinicznej z pododdziałem dziennym 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 

ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław 

 

nr tel. do rejestracji 71 733 10 21 lub 71 733 10 29 

rejestracja czynna pon.-pt. w godzinach 12.00 -14.00 
 

 

Świadczenia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, Klinice Dermatologii, 

Wenerologii i Alergologii oraz Oddziale Onkologii Klinicznej 

z pododdziałem dziennym 

 
 

NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONEGO BADANIA PRZEDMIOTOWEGO I 

PODMIOTOWEGO STWIERDZONO: 
 

Kryteria wystawienia skierowania do lekarza dermatologa* lub onkologa* 

Proszę odpowiednio zaznaczyć     
     

1. Ilość znamion barwnikowych 

      (w przybliżeniu): 

 

2. Wywiad osobniczy w kierunku 

czerniaka 

  

                     TAK                        NIE                     

3. Wywiad osobniczy w kierunku 

innych  nowotworów skóry  

 

                 TAK                                NIE   

4. Wywiad rodzinny w kierunku 

czerniaka: 

 

                 TAK                        NIE 



 

 

Projekt „Wzrasta liczba nowotworów skóry-zbadaj się” realizowany jest w  ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

 St
ro

n
a2

7
 

5. Wywiad rodzinny w kierunku innych 

nowotworów skóry  

 

                TAK                      NIE 

6. Oparzenia słoneczne w rodzinie  

 

                TAK                              NIE 

 

7. Czy w przeszłości korzystano z 

solarium ? (jeśli tak jak często,  ile 

lat?) 

 

          TAK                              NIE 

8. Czy pacjent stosuje kremy z filtrami 

ochronnymi?  

 

               TAK                            NIE 

9. Czy przeprowadzono dermatoskopię 
 

               TAK                         NIE 

10. Ile zmian i które  Pani/Pan doktor 

uważa za „ podejrzane„ i zaleca ich 

kontrolę (dokładny opis)   

 

 

UWAGA 

Przy odpowiedzi pozytywnej (TAK) w punktach od 2 do 5 - należy skierować pacjenta do 

onkologa  
 

Ponadto: 

Czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory skóry UWAGI: 

Czynniki 

genetyczne 

 zespół znamiom atypowych (FAMS, 

familial atypical nevi syndrome) 

 zaburzenia genetyczne w 

chromosomach: 1p36, 6q, 7q31, 9p21, 

10q23, 11q23; zaburzenia genów 

p16/CDK4, p14 i p53 

 występowanie czerniaka w rodzinie: 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

Czynniki 

środowiskowe 

 promieniowanie ultrafioletowe (UVA, 

UVB)  

 ekspozycja na substancje chemiczne  

 promieniowanie jonizujące  

 

Choroby 

ułatwiające 

 immunosupresja (np. transplantacje, 

chłoniaki) 

 zmiany stanu hormonalnego 

 przewlekłe zakażenia (w tym HPV 16 

i 18) 

 

*Zamawiający dopuszcza możliwość ewentualnej zmiany treści skierowania 

*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 12 

 

ANKIETA DLA PACJENTÓW NA TEMAT WIEDZY O 

NOWOTWORACH SKÓRY W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE 

SAMOOBSERWACJI I UMIEJĘTNOŚCI WYKORZYSTANIA 

NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DO SAMOOBSERWACJI 

 

w ramach projektu: 

Wzrasta liczba nowotworów skóry – zbadaj się!” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 

 

Ankieta, którą kierujemy do Pana/i wspomaga proces realizacji Ogólnopolskiego Programu 

Profilaktyki Nowotworów skóry. Ankieta jest anonimowa.  

 

 

1. Czerniak to nowotwór skóry. Jest to nowotwór: 

 łagodny 

 złośliwy  
 

2. Czerniak częściej rozwija się: 

 u dzieci 

 u dorosłych 
 

3. Czy nadmierne opalanie ma wpływ na rozwój czerniaka i raków skóry? 

 tak 

 nie 
 

4. Najwyższą ochronę przeciw promieniowaniu UVB dają kremy z filtrami SPF: 

 10 

 30 

 50 
 

5. Oglądanie skóry w celu szybkiej identyfikacji nowych lub zmieniających się znamion 

powinno odbywać się: 

 regularnie  

 raz lub dwa razy w życiu 
 

6. Czy czerniak może nie być ciemny/czarny? 

 tak 

 nie 
 

7. Co powinno Cię zaniepokoić? 

 zmiana zabarwienia w znamieniu 

 wzrost znamienia 
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 zmiana kształtu znamienia 

 krwawienie w obrębie znamienia 

 swędzenie znamienia 

 wszystkie powyższe 
 

 

8. Jak nazywa się umownie pięć cech pozwalające odróżnić czerniaka od niegroźnej zmiany 

skórnej?  

 reguła ABCDE 

 reguła ACEGI 
 

9. Jakie aplikacje na telefon pomogą w samokontroli zmian skórnych?  

 „Wykryjraka” 

 „FotoSkin” 

 „Dermocheck” 

 „DermoApp” 

 wszystkie powyższe 

 

10. Czy podniosłeś/aś swoją wiedzę o nowotworach skóry, w szczególności w zakresie 

samoobserwacji i umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii do samoobserwacji? 

 tak 

 nie  

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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Załącznik nr 13 

 
 

KWESTIONARIUSZ DLA LEKARZA DERMATOLOGA/ONKOLOGA* 

(badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta) 

 

 

………………………… 

                                                                                                                                   data                                                                                                     

 

Dane ogólne: 

 

płeć:       K                 M    

 

Imię i nazwisko: ………………………………………. 

 

PESEL …………………… 

 

schorzenia współistniejące: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………                            

 

 

 

BADANIE PODMIOTOWE 

 Opis 

Wywiad rodzinny onkologiczny 

 

Obecność znamion wrodzonych 

 

Ekspozycja na: 

 słońce 

 oparzenia 

Dolegliwości: 

 

 wzrost zmiany skórnej 

 świąd 
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 bolesność 

 

 

BADANIE PRZEDMIOTOWE 

 Opis 

Stan ogólny wg WHO 

 0 

 1 

 2 

 3 

Węzły chłonne obwodowe  niepowiększone  

Skóra (ocena ogólna) - typ wg 

Fitzpatricka 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Zmiany skórne 

 blizny 

 nie 

 tak 

 

lokalizacja: 

………………………………

……………………………… 

 

rodzaj: 

………………………………

……………………………… 

 owrzodzenia 

 nie 

 tak 

 

lokalizacja: 

………………………………

……………………………… 

 

rodzaj: 

………………………………

……………………………… 

Zapalne zmiany skórne 
 tak 

 nie 

Zmiany posłoneczne 
 tak 

 nie 
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Zmiany  łagodne skóry typu: 

 włókniaki 

 nie 

 tak    

 

lokalizacja: 

……………………………….. 

 

.....……………………………. 

ilość: 

………………………………. 

 brodawki 

 nie 

 tak     

 

lokalizacja:  

………………………………

……………………………… 

ilość: ……………………….. 

Znamiona melanocytowe 

 nie 

 tak    

 

ilość: ……………… 

lokalizacja/opis: 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Obecność znamion atypowych 

 nie 

 tak 

 

ilość: ………………. 

lokalizacja/opis: 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Obecność znamion 

podejrzanych nowotworowo 

 nie 

 tak 

 

opis: 

………………………………………………………

……………………………………………………… 
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Obecność zmian skórnych 

podejrzanych nowotworowo 

 nie 

 tak 

 

opis: 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Ocena  narządów jamy 

brzusznej i  klatki piersiowej - w 

uzasadnionych przypadkach 

 

 

 

Wnioski i zalecenia: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………… 
Data, pieczątka, podpis lekarza specjalisty dermatologa/onkologa* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Data………………………… 

 

 

Szablon do zaznaczania mnogich zmian na skórze 
 
 

 

Dane ogólne: 

 

płeć:       K                 M    

 

Imię i nazwisko: …………………………………… 

 

wiek: ………….    
 

 
 

 



 

 

Projekt „Wzrasta liczba nowotworów skóry-zbadaj się” realizowany jest w  ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

 St
ro

n
a3

5
 

Załącznik nr 8b 

       

              
         ………………………                                                                         ……………………. 

  Pieczęć ośrodka                                                                                            Data 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – wizyta u lekarza specjalisty 

dermatologa/onkologa* 

 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………….  

    (imię i nazwisko) 

 

……………………….. (data urodzenia), ……………………     (pesel) potwierdzam, iż spełniam 

kryteria kwalifikowalności określone w regulaminie projektu tzn. jestem: 
 

  

 osobą w wieku 50-64  

lub 

 osobą w wieku 15-49 (w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowaniem 

czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion) 

lub 

 osobą po 65 r. ż. aktywną zawodową (w przypadku występowania czynników ryzyka lub 

występowania niepokojących znamion) 

 zamieszkuję w jednym z 3 województw: dolnośląskie, śląskie, opolskie  

 nie mam zdiagnozowanego nowotworu skóry i nie leczę się z tego powodu 

       nie jestem diagnozowany/a w ramach poradni dermatologicznej/onkologicznej* 

       wyrażam zgodę na diagnostykę w ramach poradni dermatologicznej/onkologicznej* 

       nie wyrażam zgody na diagnostykę w ramach poradni dermatologicznej/onkologicznej* 
 

Wyrażam zgodę na wgląd do mojej dokumentacji medycznej powstałej w trakcie realizacji programu w 

celu kontroli przez wszystkie uprawnione do kontroli podmioty.    

Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

 

Zapoznałem/am się z regulaminem projektu i akceptuję jego postanowienia.  

  

Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą lub 

zatajenie prawdy i niniejszym oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem prawnym i 

faktycznym.  

 

 

  ………………………                                                               ………………………………………                                        

                  (data)                                               (czytelny podpis Uczestnika) 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4c 

Oświadczenie lekarza i uczestnika projektu o udzielonym zakresie świadczenia zdrowotnego – 

badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty dermatologa; badanie 

wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty dermatologa; badanie 

dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty onkologa; badanie 

wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty onkologa; konsultacja 

edukacyjna/świadomościowa 

  
 

Beneficjent: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,  ul. 

Borowska 213; 50-556 Wrocław 

Tytuł projektu: „Wzrasta liczba nowotworów skóry – zbadaj się!” 

Numer umowy: POWR.05.01.00-00-0006/18-00 

Tytuł programu profilaktycznego: „ABCDE samokontroli znamion – Ogólnopolski Program 

Profilaktyki Nowotworów Skóry”.   
 

Nazwa świadczenia zdrowotnego 

udzielonego uczestnikowi projektu – 

zgodna z wykazem stawek 

jednostkowych 

 Badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją 

lekarza specjalisty dermatologa 

 Badanie wideodermatoskopowe wraz z 

konsultacją lekarza specjalisty dermatologa 

 Badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją 

lekarza specjalisty onkologa 

 Badanie wideodermatoskopowe wraz z 

konsultacją lekarza specjalisty onkologa 

 Konsultacja edukacyjna/świadomościowa  

Imię i nazwisko uczestnika 

 

 

PESEL  

Adres zamieszkania 

 

 

Województwo 

 

 

Data udzielenia świadczenia 

zdrowotnego  

 

Podpis uczestnika projektu 

 

 

 

Nazwa podmiotu leczniczego i pieczęć, 

w którym udzielono świadczenia 

zdrowotnego  

 

Adres podmiotu leczniczego 

 

 

Województwo  

Data udzielenia świadczenia 

zdrowotnego 
 

Imię i nazwisko lekarza udzielającego 

świadczenie zdrowotne  
 

Podpis i pieczęć lekarza udzielającego 

świadczenie zdrowotne  
 

 

 

Załącznik nr 14 
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Zalecenia dla lekarza POZ po wizycie pacjenta u lekarza specjalisty 

dermatologa/onkologa* 

 

Beneficjent: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,  

ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław 

Tytuł projektu: „Wzrasta liczba nowotworów skóry – zbadaj się!” 

Numer umowy: POWR.05.01.00-00-0006/18-00 

Tytuł programu profilaktycznego: „ABCDE samokontroli znamion – Ogólnopolski Program 

Profilaktyki Nowotworów Skóry”.   

 

 

Po  przeprowadzonym badaniu dermatoskopowym skóry pacjenta  ………………………. 

(imię i nazwisko), …………………………… (PESEL)  stwierdzam: 

 

 zmiany skórne bez cech podejrzanych; 

 obecne zmiany skórne atypowe - do kontroli dermatoskopowej  za: 

o 6 miesięcy 

o 12 miesięcy 

o lokalizacja............................................................................................................; 

 obecne zmiany  do usunięcia chirurgicznego w 

trybie  planowym,  lokalizacja .......................................................................................; 

 obecne zmiany do usunięcia chirurgicznego w trybie przyśpieszonym, podejrzane npl 

lokalizacja ……………………………………………………………………………; 

 obecne zmiany podejrzane w kierunku mel     mal; 

lokalizacja ………………………………………………………………………………

proszę o wystawienie karty DILO -  z kartą zgłoszenie do Poradni Chirurgii 

Onkologicznej 

 

 

…………………………………. 
Data, pieczęć, podpis lekarza specjalisty dermatologa/onkologa* 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIKI 

DO REGULAMINU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NA POZIOMIE – II 

ŚCIEŻKA PRZYJĘĆ – dla lekarzy specjalistów dermatologów i onkologów 

(pacjent bez skierowania od lekarza POZ oraz ścieżka eventowa) 

„Wzrasta liczba nowotworów skóry – zbadaj się!” 
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Ścieżka II przyjęcia do projektu/programu – wizyta u lekarza specjalisty dermatologa lub 

onkologa bez skierowania od lekarza POZ (w ramach programu) oraz uczestnictwo w 

eventach* 

 

*Uczestnictwo w eventach - osoba będąca uczestnikiem eventu/wydarzenia edukacyjnego w miejscu 

publicznym będzie mogła skorzystać z badania dermatoskopowego/wideodermatoskopowego., gdyż 

zapewniona zostanie taka możliwość przez organizatora. W miejscach udzielania świadczeń zostanie 

zapewnione bezpieczeństwo oraz wymagany prawem standard udzielania świadczeń medycznych. 

Event/wydarzenie będzie mogło być zorganizowane przez realizatora projektu lub być elementem 

innego, większego wydarzenia (np. pikniku naukowego, czy koncertu plenerowego).  

 

W trakcie powyższej ścieżki przewiduje się możliwość:  

 udzielenia świadczenia: 

 badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty 

lub 

 badanie wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty 

 konsultacji edukacyjnej/świadomościowej przez lekarza specjalistę dermatologa lub 

onkologa lub lekarza POZ/pielęgniarkę POZ (na evencie) 

dla 

 pacjenta nie posiadającego skierowania od lekarza POZ; 

 zamieszkującego w jednym z 3 województw: dolnośląskie, śląskie, opolskie; 

 nie mającego zdiagnozowanego nowotworu skóry i nie leczącego się z tego powodu. 

 
 

UWAGA Niedopuszczalne będzie wykonywanie u jednego pacjenta dwóch badań, tj.: 

dermatoskopowego oraz badania wideodermatoskopowego. 
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Załącznik nr 1b 
 

 

KARTA PACJENTA: PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW SKÓRY 

 

Imię : 

Nazwisko: 

Data urodzenia: 

Wywiad chorobowy: 
 

czerniak oraz inne nowotwory złośliwe skóry) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 guz mózgu: Gwiazdziak i inne) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

BADANIE KLINICZNE: 

Szczegółowe badanie skóry całego ciała 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 kwalifikowane przez lekarza do 

wycięcia chirurgicznego oraz histopatologii 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

ZALECENIA (zaznaczyć właściwe): 

skierowanie do poradni chirurgii onkologicznej/chirurgii dermatologicznej onkologicznej 

wizyta kontrolna: co 6 miesięcy / 12 miesięcy 

…………………………………………………………………………………………………... 

Kontynuacja   strona 2  
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Ponadto: 

 

Czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory skóry UWAGI: 

Czynniki 

genetyczne 

 zespół znamiom atypowych (FAMS, 

familial atypical nevi syndrome) 

 zaburzenia genetyczne w 

chromosomach: 1p36, 6q, 7q31, 9p21, 

10q23, 11q23; zaburzenia genów 

p16/CDK4, p14 i p53 

 występowanie czerniaka w rodzinie: 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

Czynniki 

środowiskowe 

 promieniowanie ultrafioletowe 

(UVA, UVB)  

 ekspozycja na substancje chemiczne  

 promieniowanie jonizujące  

 

Choroby 

ułatwiające 

 immunosupresja (np. transplantacje, 

chłoniaki) 

 zmiany stanu hormonalnego 

 przewlekłe zakażenia (w tym HPV 16 

i 18) 

 

 
 

 

 

 

…………………………….. 

Data, podpis i pieczątka lekarza specjalisty dermatologa/onkologa* 
 

 
 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  

 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Wzrasta liczba nowotworów skóry – zbadaj się!” 

przyjmuję do wiadomości, iż: 

14. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

15. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 

ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

– dane osobowe 

są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO 

WER) 

na podstawie:  

3) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

c) rozporządzenia 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 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. 

zm.), 

4) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych”:  

e) rozporządzenia 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, 

f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

g) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1460, z późn. zm.), 

h) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi 

(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 
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16. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Wzrasta liczba 

nowotworów skóry – zbadaj się!” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

17. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Skarbowi 

Państwa – Ministrowi Zdrowia, 00 – 952 Warszawa, ul. Miodowa 15, Beneficjentowi realizującemu 

Projekt - Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Borowska 

213, 50-556 Wrocław. Wykaz podmiotów znajduje się na stronie: www.usk.wroc.pl. Moje dane 

osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 

Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać 

również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji 

Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POWER. 

18. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

19. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące 

mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 

uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

20. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego 

statusu na rynku pracy  

21. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

22. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

23. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

24. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty iod@usk.wroc.pl. 

25. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

26. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 
 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA           CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej 

prawnego opiekuna. 

http://www.usk.wroc.pl/
mailto:iod@miir.gov.pl
mailto:iod@usk.wroc.pl
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Załącznik nr 3 

 

FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU 

  
 

NAZWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

D
a

n
e 

U
cz

es
tn

ik
a
 IMIĘ   

 

NAZWISKO   

 

PESEL             

 

WYKSZTAŁECENIE 

 Niższe niż podstawowe  

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Ponadgimnazjalne 

 Policealne 

 Wyższe 

D
a

n
e 

k
o
n

ta
k

to
w

e 

U
cz

es
tn

ik
a
 

Adres zamieszkania (ulica, nr 

budynku/lokalu)   

 

Kod pocztowy/ Miejscowość   

  

Powiat/ Gmina   

 

Telefon kontaktowy   

 

Adres e-mail   

  

S
ta

tu
s 

u
cz

es
tn

ik
a
 w

 d
n

iu
 p

rz
y
st

ą
p

ie
n

ia
 d

o
 p

ro
je

k
tu

 

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów 

pracy, w tym:  

 Osoba długotrwale bezrobotna  

 Inne  

 Nie dotyczy 

Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów 

pracy, w tym: 

 Osoba długotrwale bezrobotna 

 Inne 

 Nie dotyczy 

Osoba bierna zawodowo, w tym: 

 Osoba ucząca się  

 Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub 

szkoleniu 

 Inne 

 Nie dotyczy 

Osoba pracująca w tym zatrudniona w :  

 W administracji rządowej                                                                      

 W administracji samorządowej 

 W organizacji pozarządowej  

 MMŚP (mikro, małym, średnim 

przedsiębiorstwie) 

 W dużym przedsiębiorstwie  

 Osoba prowadząca działalność gospodarczą 

 Inne 

 Nie dotyczy 

Wykonywany zawód: 

Czy należy Pan/-i do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrant, osoba obcego pochodzenia  TAK  NIE  odmowa podania informacji 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu 

do mieszkań  TAK  NIE  odmowa podania informacji 

Osoba z niepełnosprawnościami*  TAK  NIE  odmowa podania informacji 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż 

wymienione powyżej)  TAK  NIE  odmowa podania informacji 

*Jeśli TAK, proszę opisać, czy ma Pan/Pani specjalne wymagania związane z niepełnosprawnością (np. 

podjazd dla wózka inwalidzkiego itp.): 

……...……………………………………………………………...................................................... 

 

………………………………….. 
(Podpis Uczestnika projektu) 
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Załącznik nr 4c 

Oświadczenie lekarza i uczestnika projektu o udzielonym zakresie świadczenia zdrowotnego – 

badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty dermatologa; badanie 

wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty dermatologa; badanie 

dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty onkologa; badanie 

wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty onkologa; konsultacja 

edukacyjna/świadomościowa 

  
 

Beneficjent: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,  ul. 

Borowska 213; 50-556 Wrocław 

Tytuł projektu: „Wzrasta liczba nowotworów skóry – zbadaj się!” 

Numer umowy: POWR.05.01.00-00-0006/18-00 

Tytuł programu profilaktycznego: „ABCDE samokontroli znamion – Ogólnopolski Program 

Profilaktyki Nowotworów Skóry”.   
 

Nazwa świadczenia zdrowotnego 

udzielonego uczestnikowi projektu – 

zgodna z wykazem stawek 

jednostkowych 

 Badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją 

lekarza specjalisty dermatologa 

 Badanie wideodermatoskopowe wraz z 

konsultacją lekarza specjalisty dermatologa 

 Badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją 

lekarza specjalisty onkologa 

 Badanie wideodermatoskopowe wraz z 

konsultacją lekarza specjalisty onkologa 

 Konsultacja edukacyjna/świadomościowa  

Imię i nazwisko uczestnika 

 

 

PESEL  

Adres zamieszkania 

 

 

Województwo 

 

 

Data udzielenia świadczenia 

zdrowotnego  

 

Podpis uczestnika projektu 

 

 

 

Nazwa podmiotu leczniczego i pieczęć, 

w którym udzielono świadczenia 

zdrowotnego  

 

Adres podmiotu leczniczego 

 

 

Województwo  

Data udzielenia świadczenia 

zdrowotnego 
 

Imię i nazwisko lekarza udzielającego 

świadczenie zdrowotne  
 

Podpis i pieczęć lekarza udzielającego 

świadczenie zdrowotne  
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Załącznik nr 8b 

       

              
         ………………………                                                                         ……………………. 

  Pieczęć ośrodka                                                                                            Data 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – wizyta u lekarza specjalisty 

dermatologa/onkologa* 

 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………….  

    (imię i nazwisko) 

 

……………………….. (data urodzenia), ……………………     (pesel) potwierdzam, iż spełniam 

kryteria kwalifikowalności określone w regulaminie projektu tzn. jestem: 

  

 osobą w wieku 50-64  

lub 

 osobą w wieku 15-49 (w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowaniem 

czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion) 

lub 

 osobą po 65 r. ż. aktywną zawodową (w przypadku występowania czynników ryzyka lub 

występowania niepokojących znamion) 

 zamieszkuję w jednym z 3 województw: dolnośląskie, śląskie, opolskie  

 nie mam zdiagnozowanego nowotworu skóry i nie leczę się z tego powodu 

       nie jestem diagnozowany/a w ramach poradni dermatologicznej/onkologicznej* 

       wyrażam zgodę na diagnostykę w ramach poradni dermatologicznej/onkologicznej* 

       nie wyrażam zgody na diagnostykę w ramach poradni dermatologicznej/onkologicznej* 

Wyrażam zgodę na wgląd do mojej dokumentacji medycznej powstałej w trakcie realizacji programu w 

celu kontroli przez wszystkie uprawnione do kontroli podmioty.    

Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  
 

Zapoznałem/am się z regulaminem projektu i akceptuję jego postanowienia.  

  

Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą lub 

zatajenie prawdy i niniejszym oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem prawnym i 

faktycznym.   

 

   

………………………                                                               ………………………………………                                        

                  (data)                           (czytelny podpis Uczestnika) 
 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8c 

       

              
         ………………………                                                                         ……………………. 

  Pieczęć ośrodka                                                                                            Data 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – DZIAŁANIA EDUKACYJNE 

 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………….  

    (imię i nazwisko) 

 

……………………….. (data urodzenia), ……………………     (pesel) potwierdzam, iż spełniam 

kryteria kwalifikowalności określone w regulaminie projektu tzn. jestem: 

 
 

  

 osobą w wieku 15 lat i więcej  (aktywną zawodowo*) 

 

*Osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie 

zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, która jednak 

chwilowo nie pracuje ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.  

Osoba prowadząca działalność na własny rachunek–prowadząca działalność gospodarczą, gospodarstwo 

rolne lub praktykę zawodową -jest również uznawana za pracującą, o ile spełniony jest jeden z poniższych 

warunków: 

1)Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania 

dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 

2)Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa 

rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: 

rolnik wykonujący prace  w  celu  utrzymania  swojego  gospodarstwa; architekt spędzający czas w 

oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej 

pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 

3)Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; 

zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do 

uruchomienia działalności.  

 

Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie 

pracą wnosi  bezpośredni  wkład  w  działalność  gospodarczą,  gospodarstwo  rolne  lub  praktykę  zawodową  

będącą  w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.  

 

Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę 

prowadzącą działalność na własny rachunek”. Żołnierz poborowy, który wykonuje określoną pracę, za którą 

otrzymuje  wynagrodzenie  lub  innego  rodzaju  zysk  nie  jest uznawany za "osobę pracującą" 

Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim(rozumianym jako świadczenie pracownicze, 

który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą 

krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) jest uznawany za „osobę pracującą” 
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Osoba  przebywająca  na  urlopie  wychowawczym(rozumianym  jako  nieobecność  w  pracy,  spowodowaną 

opieką  nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) 

jest uznawana za „osobę bierną  zawodowo”,  chyba  że  jest  zarejestrowana  już  jako  „osoba  bezrobotna”  

(wówczas  status  bezrobotnego  ma pierwszeństwo). 

 

„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do 

zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy: Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które 

ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość 

zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do 

subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku prac, które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji 

publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które 

mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się 

również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest 

wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach 

zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak 

przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy pokrywane są przez określony czas ze środków publicznych.  

 

Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Studenci studiów 

stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) powinni być wykazywani jako osoby pracujące.  

Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym w przypadku, gdy jednocześnie pracują 

w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są za osoby pracujące. 

 

Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

 

Zapoznałem/am się z regulaminem projektu i akceptuję jego postanowienia.  

  

Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą lub zatajenie 

prawdy i niniejszym oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ………………………                                                               ………………………………………                                        

                  (data)                                               (czytelny podpis Uczestnika) 
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Załącznik 12 

 

ANKIETA DLA PACJENTÓW NA TEMAT WIEDZY O 

NOWOTWORACH SKÓRY W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE 

SAMOOBSERWACJI I UMIEJĘTNOŚCI WYKORZYSTANIA 

NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DO SAMOOBSERWACJI 

 

w ramach projektu: 

Wzrasta liczba nowotworów skóry – zbadaj się!” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 

 

Ankieta, którą kierujemy do Pana/i wspomaga proces realizacji Ogólnopolskiego Programu 

Profilaktyki Nowotworów skóry. Ankieta jest anonimowa.  

 

 

1. Czerniak to nowotwór skóry. Jest to nowotwór: 

 łagodny 

 złośliwy  
 

2. Czerniak częściej rozwija się: 

 u dzieci 

 u dorosłych 
 

3. Czy nadmierne opalanie ma wpływ na rozwój czerniaka i raków skóry? 

 tak 

 nie 
 

4. Najwyższą ochronę przeciw promieniowaniu UVB dają kremy z filtrami SPF: 

 10 

 30 

 50 
 

5. Oglądanie skóry w celu szybkiej identyfikacji nowych lub zmieniających się znamion 

powinno odbywać się: 

 regularnie  

 raz lub dwa razy w życiu 
 

6. Czy czerniak może nie być ciemny/czarny? 

 tak 

 nie 
 

7. Co powinno Cię zaniepokoić? 

 zmiana zabarwienia w znamieniu 

 wzrost znamienia 
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 zmiana kształtu znamienia 

 krwawienie w obrębie znamienia 

 swędzenie znamienia 

 wszystkie powyższe 
 

 

8. Jak nazywa się umownie pięć cech pozwalające odróżnić czerniaka od niegroźnej zmiany 

skórnej?  

 reguła ABCDE 

 reguła ACEGI 
 

9. Jakie aplikacje na telefon pomogą w samokontroli zmian skórnych?  

 „Wykryjraka” 

 „FotoSkin” 

 „Dermocheck” 

 „DermoApp” 

 wszystkie powyższe 

 

10. Czy podniosłeś/aś swoją wiedzę o nowotworach skóry, w szczególności w zakresie 

samoobserwacji i umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii do samoobserwacji? 

 tak 

 nie  

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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Załącznik nr 14 

 

Zalecenia dla lekarza POZ po wizycie pacjenta u lekarza specjalisty 

dermatologa/onkologa 

 

Beneficjent: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,  

ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław 

Tytuł projektu: „Wzrasta liczba nowotworów skóry – zbadaj się!” 

Numer umowy: POWR.05.01.00-00-0006/18-00 

Tytuł programu profilaktycznego: „ABCDE samokontroli znamion – Ogólnopolski Program 

Profilaktyki Nowotworów Skóry”.   

 

 

Po  przeprowadzonym badaniu dermatoskopowym skóry pacjenta  ………………………. 

(imię i nazwisko), …………………………… (PESEL)  stwierdzam: 

 

 zmiany skórne bez cech podejrzanych; 

 obecne zmiany skórne atypowe - do kontroli dermatoskopowej  za: 

o 6 miesięcy 

o 12 miesięcy 

o lokalizacja............................................................................................................; 

 obecne zmiany  do usunięcia chirurgicznego w 

trybie  planowym,  lokalizacja .......................................................................................; 

 obecne zmiany do usunięcia chirurgicznego w trybie przyśpieszonym, podejrzane npl 

lokalizacja ……………………………………………………………………………; 

 obecne zmiany podejrzane w kierunku mel     mal; 

lokalizacja ………………………………………………………………………………

proszę o wystawienie karty DILO -  z kartą zgłoszenie do Poradni Chirurgii 

Onkologicznej 

 

 

…………………………………. 

Data, pieczęć, podpis lekarza specjalisty dermatologa/onkologa* 

 

*niepotrzebne skreślić 


