
Sprostowanie Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) do odpowiedzi na pytanie 5  
w zakresie udziału rencistów w projektach dotyczących realizacji  

„Programu rehabilitacyjnego dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego”  
(konkurs Nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/19) 

 
Odpowiedź (w części dotyczącej udziału rencistów):   
 

Udział w projektach osoby z rentą z tytułu czasowej niezdolności do pracy 
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu i Programu posiadanie przez pacjenta orzeczenia o całkowitej 
niezdolności do pracy wyklucza jego uczestnictwo w projekcie. Dotyczy to również sytuacji, gdy orzeczenie 
zostało wydane na okres czasowy (np. 5 lat), bez względu na to kiedy kończy się ten okres (np. osoba                       
za 2 m-ce ma stawić się przed komisją lub lekarzem orzecznikiem, co może wiązać się z wydaniem innego 
orzeczenia). Osoby z orzeczeniem o częściowej niezdolności do pracy na okres czasowy mogą brać udział                        
w projekcie o ile należą do kategorii osób pracujących / bezrobotnych lub podczas rekrutacji przedłożą 
deklarację o gotowości podjęcia zatrudnienia, co pozwala wyjątkowo na uczestnictwo osób biernych 
zawodowo.  
 

Odnośnie zapisu Regulaminu konkursu: „Projekty powinny być ukierunkowane na osoby najbardziej 
narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi 
na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych” w opinii IOK renciści jako grupa nie należą do żadnej 
z tej kategorii, ale w grupie tej znajdują się osoby skłonne do kontynuacji / podjęcia aktywności zawodowej, 
spełniające którąś z dwóch ww. przesłanek.  
 

IOK dopuszcza uwzględnienie w projekcie przez Wnioskodawcę dodatkowych kryteriów służących 
rekrutowaniu pacjentów z grup osoby najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu 
czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń 
rehabilitacyjnych.  
 
Sprostowanie do odpowiedzi: 
 
 

Powyższe stanowisko ulega zmianie.  Poniższe należy traktować jako wiążące.  
 

Udział w projektach osób pobierających rentę z tytułu orzeczenia o niezdolności do pracy (rencistów) 
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu i Programu posiadanie przez pacjenta orzeczenia o trwałej 
niezdolności do pracy wyklucza jego uczestnictwo w projekcie. 
 

IOK dopuszcza udział w projektach pacjentów posiadających orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. 
Przy czym rekomendowane jest, żeby były to osoby, w przypadku których można stwierdzić w odniesieniu 
do stanu zdrowia, że rokują możliwość powrotu na rynek pracy. 
 

Odnośnie zapisu Regulaminu konkursu: „Projekty powinny być ukierunkowane na osoby najbardziej 
narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi 
na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych” w opinii IOK renciści jako grupa nie należą do żadnej 
z tej kategorii, ale w grupie tej znajdują się osoby skłonne do kontynuacji / podjęcia aktywności zawodowej, 
spełniające którąś z dwóch ww. przesłanek.  
 

 

IOK dopuszcza uwzględnienie w projekcie przez Wnioskodawcę dodatkowych kryteriów służących 
rekrutowaniu pacjentów z grup osoby najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu 
czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń 
rehabilitacyjnych.   
 
 


