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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  
„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku 

Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie”  

 
Realizowanego w ramach PO WER  
V. Wsparcie dla obszaru zdrowia  

5.3  Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych  

  

Regulamin dotyczy zadania 11: 

Zajęcia i szkolenia dodatkowe dla studentów kierunku Pielęgniarstwo 
 

§1  

Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Utworzenie 

Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo w 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie” – Zadanie 11. 

2. Udział w projekcie w ramach Zadania 11 jest bezpłatny.   

  

§2  

Słownik pojęć  

1. Beneficjent – Realizator projektu – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. 

2. Partner – Partner projektu – Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego 

w Koninie  

3. MCSM – Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie   

4. Biuro projektu – biuro realizatora projektu, mieszczące się w siedzibie Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przy ul. Przyjaźni 1  

5. Instytucja Pośrednicząca (IP) PO WER – Ministerstwo Zdrowia.   

6. Kandydat – osoba ubiegająca się o udział w Projekcie/biorąca udział w procesie rekrutacji.   

7. Uczestnik projektu – Beneficjent Ostateczny – osoba, która po spełnieniu wszystkich 

wymogów określonych w regulaminie, została zakwalifikowana do udziału w projekcie.  

8. Strona www projektu – strona internetowa pod adresem www.pwsz.konin.edu.pl, na 

której zamieszczane będą wszystkie informacje i dokumenty dotyczące projektu.   

9. Koordynator Projektu – osoba zarządzająca projektem od strony formalnej 

10. Koordynator metodyczny – osoba nadzorująca realizację projektu od strony metodycznej 
11. Dane osobowe uczestnika projektu – dane osobowe Uczestników Projektu w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922).  



 

 

 
Projekt „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie”  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

  Lider Projektu 

Biuro Projektu:  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie,   

ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin 

Partner Projektu 

St
ro

n
a2

 

§3  

Informacje o projekcie  

1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej V 

Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach 

medycznych.  

2. Projekt „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku 

Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie” realizowany jest 

przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie (Realizator projektu) z siedzibą przy 

ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin, oraz przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana 

Ostrzyckiego, z siedzibą przy ul. Szpitalnej 45, 62-500 Konin (Partner projektu).  

3. Biuro projektu prowadzone przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, mieści 

się w Koninie, przy ul. Przyjaźni 1, pok. 121.   

4. Informacje na temat udziału w projekcie można otrzymać pod numerem telefonu 601 633 

374 (Koordynator Projektu) oraz znaleźć na stronie internetowej www.pwsz.konin.edu.pl. 

5. Okres realizacji projektu: od 01.04.2020 r. do 31.12.2022 r.   

6. Celem głównym projektu jest znaczące zwiększenie praktycznych umiejętności 

absolwentów kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 

Koninie dzięki przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dla 72 studentów (70K/2M) w 

utworzonym w ramach projektu Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (MCSM), 

w oparciu o opracowany program rozwojowy i scenariusze zajęć symulacyjnych. 

7. Niniejszy Regulamin określa: 

a) kryteria uczestnictwa w Projekcie, 

b) procedury rekrutacji uczestników Projektu, 

d) prawa i obowiązki uczestników Projektu, 

e) zasady komunikacji, 

f) zasady dostępności. 

8. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są 

uregulowane w niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu. 

9. W celu sprawnego realizowania Projektu powołana została zarządzeniem Rektora nr 

140/2020 z dnia 6 października 2020 r. kadra zarządzająca i administracyjna projektu – 

Zespół Projektowy. 
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§4 

Opis Zadania 11  
 (Zajęcia i szkolenia dodatkowe dla studentów kierunku Pielęgniarstwo)  

 
1. W ramach Zadania 11 niniejszego projektu przewiduje się zajęcia i szkolenia dodatkowe dla 

studentów I, II i III roku kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Koninie:   

a) Poznanie pracy poradni specjalistycznych: 

• Zapoznanie z pracą poradni: 2h x 5 poradni / grupa = 10 h; 2 grupy liczące 
maksymalnie 5 osób każda; 

• Spotkania w poradniach specjalistycznych (preferowane: gastroeneterologiczna, 
audiometryczna, chirurgiczna, kardiologiczna, chorób płuc, lub inne, w zależności 

od aktualnych możliwości wynikających z sytuacji epidemicznej):  2 h  x 5 poradni x 

10 grup = 100 h (grupy maksymalnie 2-osobowe), 

b) Szkolenie z zasad ewakuacji na terenie szpitala (2 x 18 osób)  

c) Szkolenie z zasad obsługi systemu informatycznego do obsługi pacjentów (72 osoby) 

d) Szkolenia dla studentów w salach MCSM: 

• zajęcia testujące dla studentów z zakresu interny i pielęgniarstwa internistycznego 
- 3 h 

• zajęcia testujące dla studentów z zakresu chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego 
- 3 h 

• zajęcia testujące dla studentów z zakresu badań fizykalnych - 3 h 

• zajęcia testujące dla studentów z zakresu opieki długoterminowej - 3 h 

• zajęcia testujące dla studentów z zakresu neurologii i pielęgniarstwa 
neurologicznego - 3 h 

e) Dodatkowe szkolenia studentów podnoszące jakość kształcenia (28 h / grupa x 2 grupy 

po 9 osób każda), 

• Pacjent w wieku podeszłym, samodzielna opieka pielęgniarska: 

- wypisywanie recept - 3 h 

- badanie fizykalne u osób starszych - 10 h 

- usprawnianie psychofizyczne - 5 h 

• Postępowanie w miejscu zdarzenia z udziałem straży - 5 h 

• Praca pielęgniarki w higienie szkolnej - 5 h 
f) Zajęcia dydaktyczne w MCSM w ramach cyklu kształcenia: 

• VI semestr (18 osób): 

- anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia (ćwiczenia 5 h x 2 grupy + 

zajęcia praktyczne 10 h x 3 grupy) 

- opieka paliatywna (zajęcia praktyczne 5 h x 3 grupy) 
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• II semestr (18 osób):  
- podstawy pielęgniarstwa (90 h x 3 grupy) 

• V semestr (18 os):  

- neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne (ćwiczenia 5h x 2 grupy + zajęcia 

praktyczne 10 h x 3 grupy) 

- geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne (ćwiczenia 5 h x 2 grupy + zajęcia praktyczne 

10 h x 3 grupy) 

- pielęgniarstwo w opiece długoterminowej (zajęcia praktyczne 5 h x 3 grupy)   

• I semestr (18 os):  
- podstawy pielęgniarstwa (70 h x3 grupy). 

2. Szkolenia odbywać się będą w formie stacjonarnej. 

3. Szkolenia będą prowadzone: w salach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 

w MCSM przy PWSZ w Koninie oraz w pomieszczeniach Partnera Projektu.  

4. Łączna liczba osób objętych szkoleniami: 72 osoby (70K;2M).  

5. Przewidywane terminy szkoleń1  - Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany 

terminu szkoleń w trakcie trwania projektu (co musi być ogłoszone na stronie 

internetowej), ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji epidemicznej związanej z 

pandemią SARS-COV-2:  

a) Poznanie pracy poradni specjalistycznych (grupa 1: IV-V.2021; grupa. 2: X-XI 2021) 

b) Szkolenie z zasad ewakuacji na terenie szpitala (grupa 1: V.2021; grupa 2: XI.2021)  

c) Szkolenie z zasad obsługi systemu informatycznego do obsługi pacjentów (grupa 1: 

IV.2021; grupa 2: X.2021) 

d) Szkolenia dla studentów w salach MCSM (grupy 1 i 2: II-VI.2022; grupy 3 i 4: X-XII.2022) 

e) Dodatkowe szkolenia studentów podnoszące jakość kształcenia (III-VI.2022) 

f) Zajęcia dydaktyczne w MCSM w ramach cyklu kształcenia: 

• VI semestr (II-VI.2022) 

• II semestr (II-VII.2022) 

• V semestr (X-XII.2022) 

• I semestr (X-XII.2022).  

 

 

 

 

 

 
1 Dokładne terminy (dni) szkoleń będą zamieszczane na stronie projektu  www.pwsz.konin.edu.pl  w terminie nie 

późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem danego szkolenia  

http://www.pwsz.konin.edu.pl/
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§5 

Uczestnicy szkoleń w ramach zadania 11 

1. W ramach Zadania 11 projekt skierowany jest do 72 osób, studentów I, II i III roku kierunku 
Pielęgniarstwo w PWSZ w Koninie, które spełniać będą wymogi formalne stawiane  
w niniejszym Regulaminie. 

2. W szkoleniach w ramach zadania 11 mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące 
kryteria dostępu:  

• przynależność do słuchaczy kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Koninie.  

 

 

§6  

Ogólne zasady rekrutacji na szkolenia i zajęcia dla studentów kierunku 

Pielęgniarstwo w ramach zadania 11  

1. Uczestnicy rekrutowani będą spośród studentów kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w 

Koninie. 

2. Rekrutacja kandydatów do Zadania 11 w ramach niniejszego projektu będzie prowadzona 
od 07.12.2020 r. do momentu wyłonienia wymaganej grupy Uczestników na dany rodzaj 
szkolenia / zajęć.  

3. W sytuacji liczby chętnych przekraczającej liczbę dostępnych miejsc, zostaną zastosowane 
kryteria merytoryczne i premiujące (dotyczy szkoleń): 
a) kryterium merytoryczne motywujące: średnia arytmetyczna ocen za poprzedni 

semestr, a w przypadku studentów I semestru - średnia arytmetyczna ocen ze 
świadectwa maturalnego, wagi: 
- ocena powyżej 4,5: 5 pkt, 
- ocena 4,0-4,5: 3 pkt, 
- ocena poniżej 4,0: 1 pkt. 

b) kryterium premiujące - członkostwo w studenckich kołach naukowych: 2 pkt. 
c) osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności): 5 pkt. 

4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decydować będzie stopień 
niepełnosprawności, następnie - kolejność zgłoszeń. 

5. W przypadkach nieopisanych wyżej ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do 
projektu podejmuje Koordynator projektu po uzyskaniu opinii Rektora PWSZ w Koninie. 

6. Zajęcia zostaną zaplanowane z częstotliwością pozwalającą na pogodzenie standardowych 
zajęć i życia osobistego z zajęciami projektu. 

7. Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą 

niedyskryminowania ze względu na płeć, narodowość, niepełnosprawność oraz w oparciu 

o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.  
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8. Realizator zapewnia dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnością (m.in. ruchową 

czy niesłyszących). 

9. Niezbędne dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie 

www.pwsz.konin.edu.pl/projektyrealizowaneeu , a także w Biurze projektu.  

10. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkoleń w trakcie trwania 

projektu (co zostanie ogłoszone na stronie internetowej projektu).  

  

§7  

Procedura rekrutacji do zadania 11  

1. Zgłoszenie udziału następuje poprzez złożenie kompletnego Formularza Zgłoszeniowego 

(załącznik nr 1 do Regulaminu) w wersji papierowej, dostępnego na stronie:  

www.pwsz.konin.edu.pl/projektyrealizowaneeu wraz z wymaganymi dokumentami:  

− kopia dokumentu potwierdzającego status studenta kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ 

w Koninie;  

w terminie ogłoszenia naboru, wyznaczonym przez Realizatora  projektu. Formularze, które 

wpłyną przed terminem ogłoszenia rekrutacji oraz w inny sposób nie będą przyjmowane.   

2. Formularze zgłoszeniowe wraz z pozostałymi dokumentami będą przyjmowane w okresie 

trwania rekrutacji w sposób uwzględniający aktualną sytuację epidemiczno-sanitarną, 

związaną z pandemią SARS-COV-2:  

- pocztą elektroniczną na adres: projekty.pwsz@konin.edu.pl (skan podpisanego 

dokumentu, zaś oryginał należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez uczestnika 

pierwszego szkolenia), 

- osobiście (na portierni), lub za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres: PWSZ w 

Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin. 

3. Kandydatka / kandydat, który dostarczy niekompletną dokumentację, będzie brany pod 

uwagę w procesie rekrutacji dopiero po uzupełnieniu wszystkich brakujących informacji. O 

konieczności uzupełnienia dokumentacji kandydatka / kandydat zostanie 

poinformowana/y mailowo po wstępnej weryfikacji dokumentów, odbywającej się na 

bieżąco w miarę składania dokumentów.   

4. Realizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu przyjmowania formularzy 

zgłoszeniowych do projektu i wszelkich dokumentów rekrutacyjnych do czasu wyłonienia 

wymaganej grupy Uczestników.   

5. Złożone formularze wraz z dokumentami rekrutacyjnymi będą rejestrowane poprzez 

nadanie numeru identyfikacyjnego.   

6. Po złożeniu Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi dokumentami nie podlega 

zwrotowi.   

http://www.pwsz.konin.edu.pl/
http://www.pwsz.konin.edu.pl/
mailto:projekty.pwsz@konin.edu.pl
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7. Ocena kwalifikowalności do udziału w Zadaniu 11 dokonana zostanie przez Koordynatora 

Projektu, wg zasady: uczestnik zakwalifikowany do udziału / uczestnik niezakwalifikowany 

do udziału, na Formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).   

8. Informacja o wyborze uczestników: kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni o 

wynikach rekrutacji drogą mailową i/lub telefoniczną w terminie do 5 dni od wyłonienia 

osób/grupy na dane szkolenie.  
9. W przypadku, gdy liczba osób będzie większa niż liczba miejsc, o kolejności decydują zapisy 

zawarte w §6 pkt. 1 i 2 regulaminu. Na podstawie złożonych Formularzy Zgłoszeniowych 

utworzona będzie lista rezerwowa.   

10. Na pisemną prośbę kandydatki / kandydata Realizator projektu ma obowiązek emailowego 

poinformowania o przyczynach odrzucenia jej / jego formularza zgłoszeniowego z 

podaniem uzasadnienia, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania 

pisemnej/emailowej prośby.  

11. Po weryfikacji dokumentów, Realizator projektu może odmówić udziału w projekcie 

osobie, która podała dane niezgodne ze stanem faktycznym.   

12. W przypadku chęci zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa osoby zakwalifikowanej do Zadania 

11 w ramach projektu (nie dotyczy osób z listy rezerwowej) muszą poinformować pisemnie 

(adres: PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1 - portiernia, lub emailem: 

projekty.pwsz@konin.edu.pl ) Realizatora projektu o rezygnacji w terminie min. do 14 dni 

kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia.   

13. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie, przedłożą oświadczenia i dokumenty 

wymagane przez IP i Realizatora projektu oraz podpiszą Umowę (Załącznik nr 2 do 

regulaminu).  

14. Data podpisania powyższej umowy traktowana jest jako dzień przystąpienia do projektu, 

tj. rozpoczęcia udziału w projekcie.  

  

§8  

Organizacja poszczególnych form wsparcia w ramach zadania 11 

1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, terminu i organizacji form 

realizacji Projektu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o czym poinformuje na 

stronie projektu.   

2. Uczestniczka / uczestnik Projektu jest zobowiązany do aktywnego udziału we wszystkich 

formach wsparcia, do których został/a zakwalifikowany/ oraz potwierdzania każdorazowo 

swojej obecności czytelnym podpisem na listach obecności.   

3. Realizator  Projektu dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane:  

a) chorobą (udokumentowane zwolnieniem lekarskim);  

mailto:projekty.pwsz@konin.edu.pl
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b) nagłymi wypadkami losowymi (potwierdzone właściwymi do zaistniałej sytuacji 

dokumentami), w tym kwarantanny w związku z pandemią SARS-COV-2.   

4. Dopuszczalny próg nieobecności na poszczególnych zajęciach przypadający na jednego 

Uczestnika / Uczestniczkę Projektu ustala prowadzący szkolenia.  

 

§ 9   

 Prawa uczestników projektu  w ramach zadania 11 

1. Uczestniczka / Uczestnik ma prawo do:   

a) Bezpłatnego udziału w projekcie;  

b) Zgłoszenia uwag i oceny wsparcia w projekcie;  

c) Korzystania ze sprzętu związanego z tematyką kursu (m.in. fantomy, symulatory, 

sprzęt specjalistyczny i ogólno-dydaktyczny);  

d) Otrzymania zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia (we wskazanych 

szkoleniach).  

  

§10   

Obowiązki uczestników projektu w ramach zadania 11 

1. Uczestniczka / Uczestnik jest zobowiązany do:   

a) Przestrzegania niniejszego regulaminu;  

b) Wypełnienia wszelkich dokumentów związanych z uczestnictwem w niniejszym 

projekcie;  

c) Regularnego i punktualnego uczestnictwa w szkoleniach i zajęciach;   

d) Niezwłocznego pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach osobowych 

w trakcie trwania projektu do 7 dni od powstania zmiany;  

e) Brania udziału we wszelkich czynnościach związanych z uczestnictwem w 

szkoleniu;  

f) Bieżącego informowania Koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach 

mogących zakłócić dalszy udział w projekcie. 

 

§11  

Zasady zaprzestania udzielania wsparcia w ramach zadania 11 

1. Udzielania wsparcia zaprzestaje się, gdy Uczestniczka / Uczestnik zrezygnował/a ze 

wsparcia.  

2. W przypadku rezygnacji udziału w projekcie Uczestniczka / Uczestnik zobowiązany/a jest 

do złożenia w Biurze projektu pisemnego oświadczenia o rezygnacji.  
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3. W przypadku nieukończenia szkolenia, rezygnacji z uczestnictwa w projekcie z przyczyn 

zależnych od Uczestnika, Uczestniczka / Uczestnik zobowiązany/a jest do zwrotu kosztów 

szkolenia.  

4. W przypadku nieukończenia szkolenia bądź rezygnacji z udziału w projekcie po podpisaniu 

umowy o świadczenie usług szkoleniowych z przyczyn niezależnych od Uczestniczki / 

Uczestnika takich jak np.: śmierć, choroba, nieszczęśliwy wypadek Uczestnika lub inne 

ważne sytuacje losowe potwierdzone stosownymi oświadczeniami stwierdzającymi brak 

możliwości uczestnictwa z zajęciach, złożonymi w terminie 7 dni kalendarzowych w Biurze 

projektu, Uczestniczka / Uczestnik jest zwolniony/a z obowiązku zwrotu kosztów 

szkolenia.  

5. W przypadku rezygnacji Uczestniczki / Uczestnika z udziału w projekcie jego/jej miejsce 

może zająć osoba z listy rezerwowej (wg kolejności na liście rezerwowej), o ile stopień 

zaawansowania realizacji projektu na to pozwoli.  

 

§12  

Postanowienia końcowe  

1. Realizator projektu oraz Partner projektu zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego 

regulaminu w przypadku zmian w dokumentach programowych w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przepisach 

prawnych, jak również w przypadku konieczności dostosowania zapisów regulaminu do 

aktualnych potrzeb projektu (co musi być ogłoszone na stronie internetowej).  

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Koninie w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   

3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie nie ponosi odpowiedzialności za zmiany 

w ustawach i rozporządzeniach dotyczących funduszy strukturalnych, Ministerstwa 

Zdrowia oraz różnice w interpretacji zapisów prawnych mogące pojawić się w trakcie 

realizacji projektu.  

4. Realizator zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczestników 

projektu, zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 

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

Uczestnictwo w Projekcie uwarunkowane jest podpisaniem Oświadczenia Uczestnika 

Projektu, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.  

5. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora 

projektu oraz Partnera projektu w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą.   

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.12.2020 r.  
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Załączniki:   

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy  

Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego 

Załącznik nr 1 do Umowy – Formularz Dane Uczestnika Projektu otrzymującego wsparcie 

Załącznik nr 2 do Umowy – Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie 

Załącznik nr 3 do Umowy – Oświadczenie Uczestnika Projektu w zakresie przetwarzania 
danych osobowych 
Załącznik nr 4 do Umowy – Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku 
 

 


