
 

 

Projekt nr: POWR.03.05.00-00-Z011/18 
Tytuł projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja” 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, 
Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

  

 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  
W ZADANIU 10 – Zarządzanie Uczelnią z wykorzystaniem Zespołów Projektowych,  

realizowanym w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie - II edycja” 

 
 

§ 1 
Informacje ogólne 

1. Zadanie 10 - Zarządzanie Uczelnią z wykorzystaniem Zespołów Projektowych, realizowane jest  
w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, nr POWR.03.05.00-00-
Z011/18. 

2. Zadanie skierowane jest do kadry administracyjnej, kierowniczej i naukowej Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie. 

3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
3.1. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Zadaniu 10 

- Zarządzanie Uczelnią z wykorzystaniem Zespołów Projektowych w ramach Projektu 
Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja. 

3.2. Projekt - należy przez to rozumieć Projekt Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie - II edycja. 

3.3. Zadanie 10 - należy przez to rozumieć Zadanie 10 - Zarządzanie Uczelnią z wykorzystaniem 
Zespołów Projektowych, realizowane w ramach Projektu Zintegrowany Program Rozwoju 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja. 

3.4. Organizator – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 1,  
20-059 Lublin. 

3.5. Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a,  
00-695 Warszawa. 

3.6. Umowa o dofinansowanie Projektu – umowa zawarta przez Organizatora z Instytucją 
Pośredniczącą określająca zasady realizacji Projektu oraz jego dofinansowania w ramach 
Programu. 

3.7. Uczestnik/czka – kadra administracyjna, kadra kierownicza, naukowa Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie, który/a spełnił/a kryteria formalne oraz merytoryczne i został/a zakwalifikowany/a do 
Projektu i korzysta ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

3.8. Kadra administracyjna – należy przez to rozumieć osobę niebędącą nauczycielem akademickim, 
zatrudnioną w grupie pracowników administracyjnych. 

3.9. Kadra kierownicza – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w grupie pracowników 
administracyjnych, na stanowiskach wynikających z regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie. 

3.10. Kadra naukowa - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w grupie pracowników będących 
nauczycielami akademickimi. 

3.11. Koordynator/ka Projektu – osoba odpowiedzialna za realizację Projektu. 
3.12. Komisja Rekrutacyjna – należy rozumieć jako Komisję w składzie: Prorektor ds. Kształcenia, 

Kierownik Działu Kadr oraz Koordynator Projektu, skład Komisji nie jest stały, dopuszcza się 
możliwość wskazania dodatkowych osób, pełniących funkcję Członka Komisji Rekrutacyjnej.  
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4.  Biuro Projektu mieści się w Lublinie przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, II piętro, pok. 242 
 tel. (81) 448-53-94, czynne w godz. 715 – 1515.  

5.  Informacje o Projekcie znajdują się na stronie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w zakładce           
Fundusze Europejskie, projekty realizowane. 

6.  Projekt realizowany jest w okresie od 02.09.2019 r. do 31.08.2023 r. 
 

 
§2 

Ogólne założenia Projektu 
1. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji społeczności akademickiej w kluczowych 

obszarach dla rozwoju uczelni do dnia 31.08.2023 r.  
2. Zadanie 10 obejmuje przygotowanie kadr UM do aktywnego i skutecznego aplikowania o środki  

z funduszy zewnętrznych oraz aktywizuje pracowników do angażowania się i inicjowania projektów 
międzynarodowych. 

 
 

§3 
Rekrutacja 

1. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły do momentu wyczerpania zaplanowanego limitu miejsc. 
Informacja o projekcie będzie przekazywana za pomocą strony www (Intranet), poczty wewnętrznej, 
poczty e-mail, a także w przypadku trudności z rekrutacją z wykorzystaniem Rad Wydziałów, pionów 
kanclerskich i kwestorskich.  

2. Rekrutacja odbywa się w formie zamkniętej - poprzez wskazanie pracowników do realizacji danej formy 
wsparcia przez ich bezpośrednich przełożonych.  

3. Wsparcie przewidziane w zadaniu 10 Projektu, kierowane jest do pracowników administracji, którzy 
zarządzają zasobami uczelni i projektami, w szczególności których praca wymaga kontaktów 
zagranicznych, odpowiedzialnych za uruchomienie, kierowanie i realizację projektów, a także członków 
zespołów projektowych oraz osób planujących udział w pracach projektowych np. pracownicy Działu 
Projektów, Działu Nauki, Działu Współpracy z zagranicą, Centrum Transferu Wiedzy, Działu 
Organizacyjno-Prawnego itp.  

4. Kierownik Działu Projektów wystąpi do Kierowników jednostek organizacyjnych z prośbą o wyznaczenie 
osób do konkretnej formy lub form wsparcia, z zastrzeżeniem, że niniejsze wskazanie pracowników 
będzie uwzględniało zapisy wniosku o dofinansowanie projektu tzn. specyfika pracy i  zakres czynności 
kierowanego pracownika zawiera obowiązki adekwatne do  tematyki wsparcia, sygnalizowane potrzeby 
sugerowane na etapie składania wniosku o dofinansowanie, oraz liczbę pracowników w zespole danej 
jednostki organizacyjnej. 

5. Wskazane przez Kierowników jednostek administracyjnych pracownicy zostaną poproszeni  
o złożenie dokumentów zgłoszeniowych, przy czym złożenie dokumentów zgłoszeniowych przez 
Kandydata/kę nie jest równoznaczne z przystąpieniem do Projektu i otrzymaniem wsparcia. 

6. Dokumenty zgłoszeniowe udostępnione zostaną drogą mailową potencjalnym Uczestnikom/czkom, na 
stronie www projektu, w Biurze Projektu – gdzie zostanie zapewniony równy dostęp do Projektu dla 
osób z niepełnosprawnością. 

7. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
8. Za osobę kwalifikowaną uznaje się osobę, która jest pracownikiem Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie zatrudnioną w grupie kadry administracyjnej i kierowniczej a w przypadku kursu językowego 
Project English także w grupie pracowników naukowych biorących udział w przygotowaniu projektów. 
Ocena przynależności (kwalifikowalności) będzie badana na podstawie informacji zawartych  
w formularzu zgłoszeniowym. 

9. Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje Uczestników/czki do udziału w zadaniu i postanowi o rozstrzygnięciu 
potencjalnie zaistniałych problemów rekrutacyjnych.  

10. Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny wg kryteriów: 
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11.1 formalnych:  
a)    ocena przynależności (kwalifikowalności) kandydata/ki do grupy docelowej  
b) ocena kompletności i poprawności złożonych dokumentów projektowych tj. formularza 

zgłoszeniowego, Oświadczenia Uczestnika Projektu,  
11.2 merytorycznych: 
 a)   dla Kierowników – liczba pracowników min 5 os.  
 b) dla Pracowników administracyjnych – specyfika pracy i zakres czynności zawiera adekwatne    

obowiązki do tematyki wsparcia 
  c)  dla pracowników naukowych- ocena pracownicza, doświadczenie w przygotowaniu projektów 
11.3 premiujących - osoby z niepełnosprawnościami (+1pkt) 

11. W przypadku liczby Kandydatów/ek do udziału w Zadaniu 10 przekraczającej limity przewidziane we 
wsparciu stworzona zostanie lista rezerwowa. Ostatecznie decydującym kryterium udziału będzie 
kolejność zgłoszeń. 

12. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych. 
Kwalifikacja nowego Uczestnika/czki Projektu będzie możliwa przed rozpoczęciem wsparcia lub  
w początkowej jego fazie. 

13. O wynikach rekrutacji Kandydaci/tki zostaną powiadomieni/one indywidualnie: drogą telefoniczną lub 
pocztą elektroniczną lub bezpośrednio.  

14. Warunkiem udziału w zaplanowanym w Projekcie, Zadaniu 10 jest: 
14.1. Przynależność do grupy docelowej, do której skierowane jest Zadanie 10. 
14.2. Przynależność do grupy wskazanej przez danego Kierownika jednostki organizacyjnej. 
14.3. Złożenie kompletnej i poprawnej dokumentacji na etapie rekrutacji (tj. formularza 

zgłoszeniowego, Oświadczenia Uczestnika Projektu). 
14.4. Zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 
14.5. Zawarcie Umowy uczestnictwa oraz wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie. 

15.  W trakcie rekrutacji żadna z płci nie będzie dyskryminowana. Pod uwagę będą brane kompetencje  
i umiejętności, dlatego rozkład procentowy płci będzie odzwierciedlać faktyczną liczbę kobiet  
i mężczyzn wśród pracowników. Zostanie zachowana zasada równości szans i niedyskryminacji oraz 
dostępności zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami.  

16.  Osoba, która skorzysta z pierwszej bezpośredniej formy wsparcia świadczonej w zadaniu 10 jest 
uważana za osobę, która rozpoczęła udział w Projekcie.  

17.  Jeden Uczestnik/czka może wziąć udział w kilku formach wsparcia w ramach jednego zadania opisanego  
w niniejszym Regulaminie. 

 
 

§ 4 
Zakres wsparcia 

1. Oferowane w ramach Projektu wsparcie odbywać się będzie w latach: 2020 - 2023. 
2. Zadanie 10 obejmuje następujące formy wsparcia:  

1.1. szkolenie: „Zarządzanie projektami – analiza dostępnych metodyk”,  
1.2. szkolenie: „Programy do zarządzania projektami”,  
1.3. szkolenie: „Project Menagement w oparciu o standardy zawarte w PMBoK”,  
1.4. kurs językowy Project English,  
1.5. „Job shadowing” - wyjazdy na wiodące uczelnie europejskie, 
1.6. wyjazdy zagraniczne na spotkania informacyjne dotyczące projektów dedykowanych sektorowi 

edukacji i ochrony zdrowia w Brukseli i Luxemburgu.  
3. Udział we wsparciu jest bezpłatny dla jego Uczestników/czek. 

 
 
 

§ 5 
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Szczegółowy opis wsparcia 
1. Szkolenie „Zarządzanie projektami – analiza dostępnych metodyk” 

1.1. Liczba godzin: 24 godz. dyd. dla jednej grupy (3 dni x 8 godz.dyd.). 
1.2. Szkolenie skierowane jest do kadry administracyjnej, kadry kierowniczej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie w szczególności zarządzających projektami, członków zespołów 
projektowych. 

1.3. Cel szkolenia: nauka korzystania z międzynarodowych standardów metodyk Project Managment, 
głównie PMBOK, Prince II, CCPM, IPMA, AGILE Project Management, w obszarach planowania, 
kontroli oraz reagowania na ryzyko.  

2. Szkolenie „Programy do zarządzania projektami”  
2.1. Liczba godzin: 24 godz. dyd. dla jednej grupy (3 dni x 8 godz.dyd.). 
2.2. Szkolenie skierowane jest do kadry administracyjnej, kadry kierowniczej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, w szczególności odpowiedzialnych za uruchomienie, kierowanie 
 i realizację projektów, kierowników i członków zespołów projektowych oraz osób planujących 
udział w pracach projektu. 

2.3. Cel szkolenia: planowanie i kontrola realizacji projektów z wykorzystaniem narzędzi 
informatycznych. 

3. Szkolenie „Project Menagement w oparciu o standardy zawarte w PMBoK” 
3.1. Szkolenie zewnętrzne, wyjazdowe, w Polsce, średnio 3-dniowe. 
3.2. Szkolenie skierowane jest do kadry administracyjnej, kadry kierowniczej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, którzy spełniają warunki przystąpienia do egzaminu certyfikującego, 
opisanego na stronie https://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp. 

3.3. Cel szkolenia: szkolenie w oparciu o standardy zawarte w PMBoK, stanowi kompendium wiedzy  
o zarządzaniu projektem, uniwersalny zbiór najlepszych praktyk zarządzania dla kierownika 
projektu i zespołu projektowego, możliwych do zastosowania w projekcie każdej wielkości  
i w każdej branży.  

4. Kurs językowy Project English 
4.1. Liczba godzin: 60 godz.dyd. dla jednej grupy. 
4.2. Kurs skierowany jest do kadry administracyjnej, kadry kierowniczej oraz kadry naukowej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którzy biorą udział w przygotowaniu projektów. Grupy 
zostaną dobrane w zależności od zaawansowania językowego, jednakże nie planuje się udziału 
osób poniżej poziomu A2. 

4.3. Cel kursu: nauka języka angielskiego z uwzględnieniem słownictwa niezbędnego do 
przygotowania dokumentów aplikacyjnych w konkursach międzynarodowych. Zakres leksykalny 
będzie obejmował słownictwo z zakresu prawa, ekonomii, socjologii oraz analizę takich 
dokumentów jak umowy o dofinansowanie, instrukcje wypełniania wniosku itp.  

5. „Job shadowing” - wyjazdy na wiodące uczelnie europejskie  
5.1. Wsparcie wyjazdowe, zagraniczne, średnio 5-dniowe. 
5.2. Wsparcie skierowane jest do kadry administracyjnej, kadry kierowniczej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, w szczególności, których praca wymaga kontaktów zagranicznych. 
5.3. Cel wsparcia: krótki pobyt Uczestnika/czki w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu 

przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy, a także 
w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych 
partnerstw poprzez aktywną obserwację.  

6. Wyjazdy na spotkania informacyjne dotyczące projektów dedykowanych sektorowi edukacji i ochrony 
zdrowia w Brukseli i Luxemburgu  
6.1. Wsparcie wyjazdowe, zagraniczne, średnio 3- dniowe. 
6.2. Wsparcie skierowane jest do kadry administracyjnej, kadry kierowniczej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, w szczególności których praca wymaga kontaktów zagranicznych, 
mających kompetencje i wpływ na nawiązanie współpracy, wpisanie Uniwersytetu Medycznego 
do sieci europejskich. 

https://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp
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6.3. Cel wsparcia: wyjazdy na spotkania organizowane przez Komisję Europejską. 
 
 

§ 6 
Organizacja wsparcia 

1. Organizator zapewni zgodność realizacji wsparcia z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W trakcie realizacji Zadania 10 Koordynator/ka Projektu 
będzie monitorował, aby żadna z grup społecznych, narodowościowych czy wyznaniowych nie była 
faworyzowana, a płeć dyskryminowana. Koordynator/ka będzie zobowiązany do zapewnienia równego 
dostępu do oferowanych form wsparcia wszystkim zainteresowanym, w tym dla osób  
z niepełnosprawnościami. Działania zaplanowane w Projekcie będą realizowane tak, aby nie utrwalać 
stereotypów dotyczących mniejszości. W treściach kształcenia pojawią się elementy równościowe. 

2. Godzina szkolenia rozumiana jest jako 45 minut. 
3. Organizator zapewnia zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji Zadania 10. 
4. Budynki, w których prowadzone będą działania projektowe są w pełni dostosowane do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami. 
5. Organizator będzie prowadził stały nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją Projektu. 
6. W przypadku szkoleń zagranicznych Organizator zapewni pokrycie kosztów podróży (przelotów w obie 

strony, ubezpieczenia) do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie Projektu. 
7. Organizator zapewni pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania podczas wyjazdów zagranicznych 

do maksymalnej wysokości licząc jako: liczba dni pobytu za granicą x kwota diety określonej w 
rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 167). Kwota diety wynika z kolumny 4 załącznika do ww. rozporządzenia jednak nie więcej niż do 
wysokości maksymalnej kwoty za każdy dzień wyjazdu każdego Uczestnika/czki określonej  
w budżecie Projektu. 

 
 
 

§ 7 
Zasady monitoringu Uczestników/czek 

1. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do każdorazowego potwierdzania swojej obecności w trakcie 
zaplanowanych w ramach Projektu działań poprzez podpisanie listy obecności lub innego dokumentu,  
o który zostanie proszony w celu potwierdzenia obecności we wsparciu. 

2. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do udziału m.in. w testach, badaniach ankietowych dla potrzeb 
realizacji wskaźników Projektu i sprawozdawczości, prowadzonych zarówno przez Organizatora, 
Instytucję Pośredniczącą, jak i inne podmioty upoważnione w tym zakresie. 

3. Każdy Uczestnik/czka będzie musiał przedstawić wypełniony druk potwierdzenia odbycia wizyty 
zagranicznej zawierający datę, liczbę godzin, podpis Uczestnika/czki oraz opiekuna jednostki 
zewnętrznej.  

4. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do podania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych 
osobowych, niezbędnych Organizatorowi do rejestracji w systemie monitorowania Uczestników/czek 
oraz do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących powyższego, nie później niż  
w terminie 7 dni od ich zaistnienia. 

 
 
 
 
 

§ 8 
Prawa i obowiązki Uczestników/czek 
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1. Uczestnik/czka Projektu ma prawo do: 
1.1. Udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 
1.2. Potwierdzenia ukończenia danej formy wsparcia w postaci zaświadczenia (o ile dotyczy), 
1.3. Korzystania z materiałów przeznaczonych do realizacji danego wsparcia (o ile dotyczy). 

2. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do: 
2.1. Przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. 
2.2. Udziału w Zad. 10 w wyznaczonych terminach, godzinach i miejscu. 
2.3. Udziału w większości zajęć przewidzianych w ramach wsparcia, w którym bierze udział, jako 

warunku ukończenia danej formy wsparcia. 
2.4. Przystąpienia do testów na początku oraz na zakończenie wsparcia tzn. test „na wejście i wyjście” 

w celu weryfikacji poziomu efektów kształcenia uzyskanych przez Uczestników/czki, jeśli test 
przewidziany jest w danym wsparciu. 

2.5. Punktualności i rzetelnego przygotowywania się do wsparcia zgodnie z poleceniami osób 
prowadzących. 

2.6. Uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu. 
2.7. Podpisywania list obecności i innych dokumentów wskazanych przez Organizatora a związanych  

z realizacją Projektu. 
2.8. Podpisania Umowy uczestnictwa, Deklaracji Uczestnictwa oraz w przypadku szkoleń wyjazdowych 

niezbędnych dokumentów z tym związanych. 
2.9. Udostępnienia Organizatorowi w terminie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie 

danych dotyczących statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub 
szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

2.10. Niezwłocznego poinformowania o rezygnacji ze wsparcia zaplanowanego w Projekcie, 
2.11. Informowania o zmianach danych osobowych, w tym adresu zamieszkania, numeru telefonu, 

adresu e-mail i przekazania powyższych informacji Organizatorowi. 
 
 

§ 9 
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie lub skreślenia z listy Uczestników/czek 

1. Rezygnacja z udziału w Zad. 10 możliwa jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, następuje 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (osobiście, e-mailem bądź za pośrednictwem poczty). 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w § 9 ust. 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej, 
przyczyn osobistych, zawodowych lub działania siły wyższej i co do zasady nie mogły były być 
przewidziane przez Uczestnika/czkę w momencie rozpoczęcia uczestnictwa w Projekcie. 

3. Organizator może wykreślić Uczestnika/czkę z listy Uczestników w projekcie w przypadku, gdy 
Uczestnik/czka przestanie być pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

4. W przypadku nieukończenia wsparcia z powodu nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa  
w Projekcie lub z przyczyn zależnych od Uczestnika/czki, Organizator zastrzega sobie prawo do 
możliwości dochodzenia od Uczestnika/czki zwrotu kosztów poniesionych na organizację szkolenia 
przypadającą na Uczestnika/czkę, o ile koszty te zostaną uznane za niekwalifikowane przez Instytucję 
Pośredniczącą. 
 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Organizatora. 
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w oparciu  

o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez okres trwania Projektu. 
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4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków 
realizacji Projektu, dokumentów programowych lub sytuacji, której nie można było przewidzieć na 
etapie wejścia niniejszego regulaminu w życie. 

 
 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz Zgłoszeniowy 
2. Oświadczenie Uczestnika Projektu 
3. Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie 
4. Umowa Uczestnictwa  
 
 

 
 

    


