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Elementy ryzyka sercowo-naczyniowego nie ujęte w POLSCORE: 

 Dodatni wywiad rodzinny     TAK             NIE 

 Otyłości (BMI wyliczony z wagi…..… i wzrostu….…) ………..…………………….. 

 Inne (jakie?)…………………………………………………………….……………………………… 

 

Elementy wykluczające z programu KORDIAN: 

 Brak zgody pacjenta na udział w programie 

 Udokumentowana choroba sercowo-naczyniowa: 

- przebyty ostry zawał serca 

- ostry zespół wieńcowy 

- rewaskularyzację tt. Wieńcowych lub innych 

- udar mózgu 

- przemijający napad niedokrwienny (TIA) 

- tętniak aorty 

- choroba tętnic obwodowych 

- istotne przewężenia tt. Wieńcowych w koronarografii 

- istotne przewężenia tt. Szyjnych w USG 

 

 Deklaracja udziału pacjenta w programie ChUK – wiek 35, 40, 45, 50, 55 lat 

 

 Inne (jakie?)………………………………………………………………………………………………………. 
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ZZaałłąącczznniikk  nnrr  44  ddoo  uummoowwyy  

AANNKKIIEETTAA  OOCCEENNIIAAJJĄĄCCAA  WWIIEEDDZZĘĘ  PPAACCJJEENNTTAA  

  

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………...   

Data wypełnienia ankiety…………………………………………………………………… 

Ankieta dla pacjenta – jedna odpowiedź jest prawidłowa, chyba że zaznaczono inaczej 

 

1. Do obliczenia  wskaźnika masy ciała (BMI – body mass index) potrzebny jest: 

a. wzrost, obwód bioder 

b. masa ciała, wzrost 

c. obwód tali, masa ciała 

d. wzrost, obwód tali 

2. Od jakich wartości ciśnienia mierzonego w gabinecie lekarskim rozpoznajemy nadciśnienie 

tętnicze: 

a. 130/80 mmHg 

b. 140/90 mmHg 

c. 160/90 mmHg 

d. 200/100 mmHg 

3. Jeżeli lekarz stwierdzi u pacjenta  nadciśnienie tętnicze to, poza przyjmowaniem 

odpowiednich leków, zaleca mu modyfikację stylu życia. Jakie zmiany przyczynią się do 

obniżenia ciśnienia tętniczego krwi?(wiele odpowiedzi): 

a. zmniejszenie nadmiernej masy ciała 

b. wprowadzenie/zwiększenie aktywności fizycznej 

c. umiar w spożywaniu alkoholu 

d. ograniczenie spożycia soli 

e. zwiększone spożycie owoców, warzyw i niskotłuszczowych produktów mlecznych 
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4. Czy zmniejszenie ilości soli w diecie obniża ciśnienie tętnicze? 
 
 TAK             NIE 

5. Czy sposób odżywiania  wpływa na ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu? 
 
  TAK             NIE 

6. Ile soli maksymalnie powinno się spożywać dziennie: 

a. 5g (1 łyżeczka) 

b. 10g (2 łyżeczki) 

c. 15g (1 łyżka stołowa) 

d. bez ograniczeń 

7. Zgodnie z zasadami zdrowego i racjonalnego odżywiania prawidłowa ilość posiłków 

spożywanych codziennie wynosi: 

a. 2-3 posiłki 

b. 4-5 posiłków 

c. co najmniej 6 małych posiłków 

8. Ile razy w tygodniu powinno się spożywać ryby: 

a. 1-2 razy w tygodniu 

b. 3-4 razy w tygodniu 

c. 5-7 razy w tygodniu 

9. 10g alkoholu etylowego to jedna jednostka. Taka ilość alkoholu znajduje się w 200 ml piwa, 

100 ml wina lub 25 ml wódki. Za umiarkowane spożycie alkoholu uważa się: 

a. 2j dziennie dla mężczyzn, 1j dziennie dla kobiet 

b. 4j dziennie dla mężczyzn, 2j dziennie dla kobiet 

c. 6j dziennie dla mężczyzn, 3j dziennie dla kobiet 

10. Regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób sercowo-

naczyniowych. Ile minimalnie czasu  powinno się poświęcać na umiarkowaną aktywność?  

a. 15 min dziennie (minimum 1 godzina i 45 min tygodniowo) 

b. 30 - 60 min dziennie (minimum 3,5 - 7 godzin tygodniowo) 

c. 90 min dziennie (minimum 10,5 godziny tygodniowo) 

 

 
Projekt POWR.05.01.00-00-0024/18 pn. „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób 

Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

11. Które produkty stanowią składniki zdrowej diety? (wiele odpowiedzi): 

a. warzywa 

b. chleb pełnoziarnisty  

c. białe pieczywo 

d. oliwa z oliwek 

e. ryby 

12. Do posiłków o niskim indeksie glikemicznym, tzn. powodujących niewielki wzrost poziomu 

cukru we krwi należą (wiele odpowiedzi): 

a. winogrona 

b. biały ryż 

c. chleb razowy 

d. brokuły 

e. sok z pomarańczy 

13.  W jakim narządzie produkowany jest cholesterol (uzupełnij): 

       .................................................................. 

14. Który parametr zawarty w wyniku lipidogramu (poziom cholesterolu badany z krwi) 

uważany jest za tzw. „zły cholesterol”: 

a. Cholesterol LDL 

b. Cholesterol HDL 

c. Trójglicerydy (TG) 

15. Poziom „złego” cholesterolu można zmniejszyć przez (wiele odpowiedzi): 

a. dietę z ograniczeniem tłuszczów zwierzęcych 

b. wysiłek fizyczny 

c. spożycie niektórych margaryn zawierających substancje roślinne wiążące cholesterol 

d. przyjmowanie zaleconych leków zmniejszających produkcję cholesterolu 

e. spożycie umiarkowanych ilości alkoholu 
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16. W profilaktyce choroby niedokrwiennej serca należy (wiele odpowiedzi): 

a. obniżyć stężenie cholesterolu LDL 

b. obniżyć stężenie cholesterolu HDL 

c. leczyć nadciśnienie tętnicze 

d. zredukować nadwagę 

e. leczyć stan przedcukrzycowy /cukrzycę 

17. Zwiększone ryzyko wystąpienia zawału serca może być spowodowane (wiele odpowiedzi): 

a. paleniem tytoniu 

b. wysiłkiem fizycznym 

c. otyłością 

d. nadciśnieniem tętniczym 

e. spożyciem dużej ilości soli kuchennej 

18. Hipercholesterolemia rodzinna jest dziedziczną chorobą charakteryzującą się znacznie 

podwyższonym stężeniem cholesterolu oraz: 

a. występowaniem chorób wątroby u pacjenta i członków jego rodziny 

b. występowaniem ostrego zapalenia trzustki  

c. występowaniem bólów mięśni u pacjenta 

d. występowaniem zawałów i udarów mózgu w młodym wieku u pacjenta i członków jego 

rodziny 

e. koniecznością stosowania dializ u pacjenta i członków jego rodziny  

19. Który z nałogów w największym stopniu przyczynia się do wystąpienia zawału serca ? 

a. palenie tytoniu 

b. alkoholizm 

c. narkomania 

d. uzależnienie od internetu 

e. inny, jaki................................ 
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20. Nie tylko aktywne, ale i bierne palenie tytoniu zwiększa ryzyko choroby wieńcowej. Palenie 

tytoniu przez domownika lub współpracownika zwiększa ryzyko chorób sercowo-

naczyniowych o około: 

a. 10% 

b. 30% 

c. 50%   

 

==================================================================================================================================================================== 

  

W wyniku udziału w programie deklaruję, że: 

1. wzrosła moja wiedza o ryzyku  i chorobach sercowo-naczyniowych 

 TAK             NIE 

2. zmieniłam/em nawyki żywieniowe     

 TAK             NIE 

3. podjęłam/em i/lub wykonuję regularny wysiłek fizyczny 

 TAK             NIE 

4. wzrosła moja motywacja do utrzymania wyuczonych zachowań prozdrowotnych 

 TAK             NIE 
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ZZaałłąącczznniikk  nnrr  55  ddoo  uummoowwyy  

AANNKKIIEETTAA  SSAATTYYSSFFAAKKCCJJII  PPAACCJJEENNTTAA  ––  UUCCZZEESSTTNNIIKKAA  PPRROOGGRRAAMMUU  KKOORRDDIIAANN  

(ankieta anonimowa) 

 OCENA 
Bardzo dobrze Dobrze Zadowalająco Niezadowalająco Źle 

Jak ocenia Pan/i wiedzę, 
doświadczenie i kompetencje osób 
realizujących program? 

     

Jak ocenia Pan/i dostęp do 
informacji o programie? 

     

Jak oceniłby Pan/i treść dostępnych 
materiałów informacyjno-
edukacyjnych (zrozumienie, jakość, 
przydatność, dostępność)? 

     

Jak ocenia Pan/i szkolenia 
oferowane w ramach programu? 

     

Jak ocenia Pan/i swój stan wiedzy w 
zakresie czynników ryzyka i 
objawów chorób układu sercowo-
naczyniowego, w tym miażdżycy 
tętnic? 

     

Jak ocenia Pan/i jakość oferowanej 
opieki medycznej? 

     

Który z czynników ryzyka 
postanawia Pan/i wyeliminować lub 
zmodyfikować (właściwe zaznaczyć: 
X – palenie tytoniu, 
X – duża masa ciała, 
X – mała aktywność fizyczna, 
X – wysokie ciśnienie krwi, 
X – cholesterol LDL, 
X – poprawa nawyków 
żywieniowych) 
I jak Pan/i ocenia swoje szanse na 
realizację tych zadań? 

     

Jak oceniłby Pan/i możliwość 
realizacji kolejnych programów 
profilaktycznych w tym zakresie? 

     

Jak oceniłby Pan/i jakość i poziom 
obsługi w ramach programu 
(uprzejmość, dostępność etc.)? 

     

Jaką ocenę przyznałby Pan/i za 
całość realizacji programu? 
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ZZaałłąącczznniikk  nnrr  66  ddoo  uummoowwyy  
  

AANNKKIIEETTAA  UUCCZZEESSTTNNIIKKAA  PPRROOJJEEKKTTUU   
Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania SL2014 

 
DDAANNEE  UUCCZZEESSTTNNIIKKAA  
KKRRAAJJ    
NNAAZZWWIISSKKOO      
IIMMIIĘĘ    
PPEESSEELL                        
PPŁŁEEĆĆ                            KKoobbiieettaa                                                    MMęężżcczzyyzznnaa 
WWIIEEKK  ww  cchhwwiillii  
pprrzzyyssttąąppiieenniiaa  ddoo  pprroojjeekkttuu  

  

WWYYKKSSZZTTAAŁŁCCEENNIIEE  
  

 NNIIŻŻSSZZEE  NNIIŻŻ  PPOODDSSTTAAWWOOWWEE  
 PPOODDSSTTAAWWOOWWEE  
 GGIIMMNNAAZZJJAALLNNEE  
 PPOONNAADDGGIIMMNNAAZZJJAALLNNEE  
 PPOOLLIICCEEAALLNNEE  
 WWYYŻŻSSZZEE 

  
DDAANNEE  KKOONNTTAAKKTTOOWWEE  UUCCZZEESSTTNNIIKKAA  PPRROOJJEEKKTTUU  
WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWOO    
PPOOWWIIAATT    
GGMMIINNAA    
OOBBSSZZAARR                            mmiieejjsskkii                              wwiieejjsskkii                                                                                                                                                                                                          

MMIIEEJJSSCCOOWWOOŚŚĆĆ    
UULLIICCAA    
NNRR  BBUUDDYYNNKKUU    NNRR  LLOOKKAALLUU    
KKOODD  PPOOCCZZTTOOWWYY    
TTEELL..  KKOONNTTAAKKTTOOWWYY    
AADDRREESS  EE--MMAAIILL    
  
SSZZCCZZEEGGÓÓŁŁYY  WWSSPPAARRCCIIAA  
SSTTAATTUUSS  OOSSOOBBYY  NNAA  RRYYNNKKUU  PPRRAACCYY  WW  CCHHWWIILLII  PPRRZZYYSSTTĄĄPPIIEENNIIAA  DDOO  PPRROOJJEEKKTTUU 
OOSSOOBBAA  BBEEZZRROOBBOOTTNNAA  NNIIEEZZAARREEJJEESSTTRROOWWAANNAA  WW  EEWWIIDDEENNCCJJII  UURRZZĘĘDDÓÓWW  PPRRAACCYY  ww  ttyymm::  

 OSOBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA 
 INNE 

OOSSOOBBAA  BBEEZZRROOBBOOTTNNAA  ZZAARREEJJEESSTTRROOWWAANNAA  WW  EEWWIIDDEENNCCJJII  UURRZZĘĘDDÓÓWW  PPRRAACCYY  ww  ttyymm::  
 OSOBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA 
 INNE 

OOSSOOBBAA  BBIIEERRNNAA  ZZAAWWOODDOOWWOO  ww  ttyymm::  
 OSOBA UCZĄCA SIĘ 
 OSOBA NIEUCZESTNICZĄCA W KSZTAŁCENIU LUB UCZENIU SIĘ 
 INNE 

OOSSOOBBAA  PPRRAACCUUJJĄĄCCAA  ww  ttyymm::  
 OSOBA PRACUJĄCA W ADMININISTRACJI RZĄDOWEJ 
 OSOBA PRACUJĄCA W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ 
 OSOBA PRACUJĄCA W MMŚP(MIKRO, MAŁE, ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA) 
 OSOBA PRACUJACA W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 
 OSOBA POWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ NA WŁASNY RACHUNEK 
 OSOBA PRACUJĄCA W DUŻYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 
 INNE 
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WWYYKKOONNYYWWAANNYY  ZZAAWWÓÓDD  ((wwyyppeełłnniiaa  oossoobbaa  pprraaccuujjąąccaa))  
 INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 
 NAUCZYCIEL KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 
 NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
 NAUCZYCIEL KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
 PRACOWNIK INSTYTUCJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA 
 KLUCZOWY PRACOWNIK INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
 PRACOWNIK INSTYTUCJI RYNKU PRACY  
 PRACOWNIK INSTYTUCJI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
 PRACOWNIK INSTYTUCJI WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ 
 PRACOWNIK OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 
 PRACOWNIK PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 
 ROLNIK 
 INNY 

ZZAATTRRUUDDNNIIOONNYY  WW  ((mmiieejjssccee  zzaattrruuddnniieenniiaa))  ::  
  
  
  
SSTTAATTUUSS  UUCCZZEESSTTNNIIKKAA  WW  CCHHWWIILLII  PPRRZZYYSSTTĄĄPPIIEENNIIAA  DDOO  PPRROOJJEEKKTTUU    
OOSSOOBBAA  NNAALLEEŻŻĄĄCCAA  DDOO  MMNNIIEEJJSSZZOOŚŚCCII  NNAARROODDOOWWEEJJ  LLUUBB  EETTNNIICCZZNNEEJJ,,  MMIIGGRRAANNTT,,  OOSSOOBBAA  OOBBCCEEGGOO  PPOOCCHHOODDZZEENNIIAA 

 NIE 
 TAK 
 ODMOWA PODANIA INFORMACJI  

OOSSOOBBAA  BBEEZZDDOOMMNNAA  LLUUBB  OOBBJJĘĘTTAA  WWYYKKLLUUCCZZEENNIIEEMM  ZZ  DDOOSSTTĘĘPPUU  DDOO  MMIIEESSZZKKAAŃŃ 
 NIE 
 TAK 
 ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

OOSSOOBBAA  ZZ  NNIIEEPPEEŁŁNNOOSSPPRRAAWWNNOOŚŚCCIIAAMMII 
 NIE 
 TAK 
 ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

OOSSOOBBAA  WW  IINNNNEEJJ  NNIIEEKKOORRZZYYSSTTNNEEJJ  SSYYTTUUAACCJJII  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ  ((iinnnnee  nniiżż  wwyymmiieenniioonnee  ppoowwyyżżeejj))  ww  ttyymm::  
 NIE 
 TAK 
 ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

  
  
  
  
  
……………………………………………                                                …………..…………………………………………………… 
       (miejscowość, data )                                                                  Podpis uczestnika  projektu   
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ZZaałłąącczznniikk  nnrr  77  ddoo  uummoowwyy  

  
OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  UUCCZZEESSTTNNIIKKAA  PPRROOJJEEKKTTUU    

(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. Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program 
Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w 
województwie łódzkim i mazowieckim  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 moich 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.), 

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.); 

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, 
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WWYYKKOONNYYWWAANNYY  ZZAAWWÓÓDD  ((wwyyppeełłnniiaa  oossoobbaa  pprraaccuujjąąccaa))  
 INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 
 NAUCZYCIEL KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 
 NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
 NAUCZYCIEL KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
 PRACOWNIK INSTYTUCJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA 
 KLUCZOWY PRACOWNIK INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
 PRACOWNIK INSTYTUCJI RYNKU PRACY  
 PRACOWNIK INSTYTUCJI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
 PRACOWNIK INSTYTUCJI WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ 
 PRACOWNIK OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 
 PRACOWNIK PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 
 ROLNIK 
 INNY 

ZZAATTRRUUDDNNIIOONNYY  WW  ((mmiieejjssccee  zzaattrruuddnniieenniiaa))  ::  
  
  
  
SSTTAATTUUSS  UUCCZZEESSTTNNIIKKAA  WW  CCHHWWIILLII  PPRRZZYYSSTTĄĄPPIIEENNIIAA  DDOO  PPRROOJJEEKKTTUU    
OOSSOOBBAA  NNAALLEEŻŻĄĄCCAA  DDOO  MMNNIIEEJJSSZZOOŚŚCCII  NNAARROODDOOWWEEJJ  LLUUBB  EETTNNIICCZZNNEEJJ,,  MMIIGGRRAANNTT,,  OOSSOOBBAA  OOBBCCEEGGOO  PPOOCCHHOODDZZEENNIIAA 

 NIE 
 TAK 
 ODMOWA PODANIA INFORMACJI  

OOSSOOBBAA  BBEEZZDDOOMMNNAA  LLUUBB  OOBBJJĘĘTTAA  WWYYKKLLUUCCZZEENNIIEEMM  ZZ  DDOOSSTTĘĘPPUU  DDOO  MMIIEESSZZKKAAŃŃ 
 NIE 
 TAK 
 ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

OOSSOOBBAA  ZZ  NNIIEEPPEEŁŁNNOOSSPPRRAAWWNNOOŚŚCCIIAAMMII 
 NIE 
 TAK 
 ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

OOSSOOBBAA  WW  IINNNNEEJJ  NNIIEEKKOORRZZYYSSTTNNEEJJ  SSYYTTUUAACCJJII  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ  ((iinnnnee  nniiżż  wwyymmiieenniioonnee  ppoowwyyżżeejj))  ww  ttyymm::  
 NIE 
 TAK 
 ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

  
  
  
  
  
……………………………………………                                                …………..…………………………………………………… 
       (miejscowość, data )                                                                  Podpis uczestnika  projektu   
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ZZaałłąącczznniikk  nnrr  77  ddoo  uummoowwyy  

  
OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  UUCCZZEESSTTNNIIKKAA  PPRROOJJEEKKTTUU    

(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. Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program 
Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w 
województwie łódzkim i mazowieckim  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 moich 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.), 

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.); 

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, 
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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). 

33.. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. Sercu na Ratunek 
- Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki 
Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim  w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.  

44.. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 
Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, beneficjentowi – Instytutowi 
Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa - realizującemu projekt Sercu na Ratunek - Program 
KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki 
Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim oraz podmiotom, 
które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - 
………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. 
(nazwa i adres ww. jednostki POZ). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej 
lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta 
kontrole i audyt w ramach PO WER.  

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. 
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11. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty iod@ikard.pl (gdy ma to zastosowanie - należy 
podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta). 

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. 
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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). 

33.. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. Sercu na Ratunek 
- Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki 
Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim  w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.  

44.. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 
Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, beneficjentowi – Instytutowi 
Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa - realizującemu projekt Sercu na Ratunek - Program 
KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki 
Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim oraz podmiotom, 
które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - 
………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. 
(nazwa i adres ww. jednostki POZ). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej 
lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta 
kontrole i audyt w ramach PO WER.  

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. 
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11. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty iod@ikard.pl (gdy ma to zastosowanie - należy 
podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta). 

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. 
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Świadoma zgoda na udział w programie 
 
 

Na podstawie informacji uzyskanych od lekarza POZ, wyrażam świadomą zgodę na udział w 

programie „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń 

oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. 

  
 

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

       Data i miejsce, czytelny podpis uczestnika programu 
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………………………………….     …………………, dnia ……….. 20….. r.  
        Pieczątka jednostki kierującej  
 
 

SKIEROWANIE DO PORADNI KARDIOLOGICZNEJ 
 

Kieruję Pana/Panią   ........................................................................................... lat ...................  

PESEL ………………………………………….  Telefon ..............................................................................  

Adres: .........................................................................................................................................  

Cel konsultacji / rozpoznanie:  ...................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  
Podejrzenie Hipercholesterolemii Rodzinnej:  TAK  NIE 
 

Do:   Samodzielna Poradnia Lipidowa 
Narodowy Instytut Kardiologii  
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa 
Infolinia Projektu nr +48 725 993 892 

 
Termin przyjęcia:  .......................................................................................................................  
 
 

  ...............................................................  
Data, pieczątka i podpis lekarza kierującego 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

…………………, dnia ……….. 20….. r. 
 

INFORMACJA DLA LEKARZA KIERUJĄCEGO 
 

Pacjent  .......................................................................................................................................  

Data urodzenia ...................................................... PESEL:  ........................................................  

Wynik konsultacji: ......................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  
 
  ...............................................................  

Data, podpis i pieczęć lekarza przyjmującego w AOS 


