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Projekt „Kształcenie w oparciu o kompetencje” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Kształcenie w oparciu o kompetencje” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w  projekcie „Kształcenie w oparciu  

o kompetencje”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

2. Realizatorem Projektu jest Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.  

 

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE 

§ 2  

1. Występujące w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 beneficjent – Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UW MSC);  

 Biuro Projektu – Uczelnia Warszawska  im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Łabiszyńska 25, pok. 201 

i 209;  

 instytucja przyjmująca – instytucja, w której realizowany jest staż studencki;  

 IP2 – instytucja pośrednicząca II stopnia, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 

 Projekt – projekt „Kształcenie w oparciu o kompetencje”, który realizowany jest w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie umowa nr UDA–POKL.04.01.01-00-

090/14-00; 

 staż studencki – forma doskonalenia kompetencji zawodowych uczestników Projektu, 

realizowana w czasie maksymalnie 3 miesięcy w wymiarze 180 h/osobę; 

 stypendium stażowe – wynagrodzenie wypłacane uczestnikom Projektu z tytułu realizowanych 

staży; 

 uczestnik Projektu  – student, który w wyniku procesu rekrutacji został zakwalifikowany do 

udziału w Projekcie. 

 

ROZDZIAŁ II. ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

§ 3 

1. Celem głównym Projektu jest poprawa potencjału dydaktycznego Uczelni Warszawskiej im. Marii  

Skłodowskiej-Curie w Warszawie przez współpracę z pracodawcami w zakresie wzmocnienia 

praktycznych elementów kształcenia i zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację 

programów kształcenia oraz wzrost kompetencji wśród studentów Uczelni Warszawskiej. 

2. Zadania zaplanowane w ramach Projektu: 

a) realizacja staży studenckich – na podstawie programu stażu realizowane będą staże studenckie 

w wymiarze 180 h/osobę, w czasie maksymalnie 3 miesięcy. Staż studencki jest formą odrębną 
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od praktyk studenckich i nie zwalnia studentów z obowiązku odbycia praktyk przewidzianych 

programem nauczania poszczególnych kierunków;  

b) warsztaty kompetencyjne – przeprowadzone zostaną warsztaty kompetencyjne  

w następujących zakresach: certyfikowany kurs pierwszej pomocy, warsztaty rozwijające 

kompetencje interpersonalne, w zakresie przedsiębiorczości oraz autopromocji i prezentacji 

multimedialnych;  

c) współpraca z pracodawcami – odbędą się panele eksperckie z pracodawcami, Rada Praktyków 

wypracuje  rekomendacje zmian w programach nauczania. 

3.  Projekt jest adresowany do studentów ostatnich dwóch semestrów studiów I i II stopnia 

kierunków pielęgniarstwo oraz zdrowie publiczne Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Warszawie. 

4. Projekt jest realizowany od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.   

 

ROZDZIAŁ III. STUDENCI 

§ 4 

1. Uczestnikami Projektu mogą być studenci UW MSC kierunków pielęgniarstwo oraz zdrowie 

publiczne dwóch ostatnich semestrów. 

2. Informacja o rekrutacji, rozpowszechniana przez pracowników Dziekanatu UW MSC, Biura Projektu 

oraz  umieszczona na podstronie internetowej Projektu, określać będzie w szczególności:  

a) termin rozpoczęcia składania dokumentów rekrutacyjnych,  

b) miejsce i sposób składania dokumentów rekrutacyjnych, 

c) wzory dokumentów rekrutacyjnych.  

3. Proces rekrutacji składa się z 2 etapów: 

a) formalnego – polega na złożeniu kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej (wypełnienie 

wszystkich wymaganych pól, kompletność załączników) w terminie wyznaczonym przez Biuro 

Projektu (załączniki 1-4 do niniejszego Regulaminu); 

b) merytorycznego – polega na przeprowadzeniu rozmowy rekrutacyjnej w terminie 

wyznaczonym przez Biuro Projektu.  

4. Decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie podejmuje  Komisja Rekrutacyjna na podstawie 

następujących kryteriów: 

a) kryteria formalne: 

- kolejność nadesłania prawidłowo wypełnionych zgłoszeń 

- komplet złożonych i uzupełnionych dokumentów  

b) kryteria merytoryczne: 

- analiza złożonych dokumentów rekrutacyjnych  

- wyniki rozmowy rekrutacyjnej.  

5. Aplikacje niekompletne, niespełniające warunków formalnych, nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

6. Weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym dokonują pracownicy Biura Projektu. Warunkiem 

dopuszczenia zgłoszenia do oceny merytorycznej będzie spełnienie wszystkich kryteriów 

formalnych. 

7. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem Projektu. 
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8. W przypadku niewyłonienia odpowiedniej liczby uczestników, Biuro Projektu ogłosi dodatkowy 

termin składania dokumentów rekrutacyjnych.  

9. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie, a spełnią kryteria formalne  

i merytoryczne udziału w nim, zostaną wpisane na listę rezerwową. 

10. Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych jest równoznaczne ze akceptacją zapisów 

niniejszego Regulaminu. 

 

§ 5 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udziału w następujących formach wsparcia: 

a) staż studencki – 180 h/osobę, realizowany w czasie maksymalnie 3 miesięcy; 

b) warsztaty kompetencyjne – udział w 4 warsztatach, tj.:  

 certyfikowany kurs pierwszej pomocy (16h),  

 warsztaty rozwijające kompetencje interpersonalne – komunikacja z pacjentem (8h), 

 warsztaty w zakresie przedsiębiorczości – planowanie i zarządzanie czasem (8h),  

 warsztaty z autopromocji i prezentacji multimedialnych (8h); 

c) panele eksperckie – udział przynajmniej w 1 panelu eksperckim (4h). 

2. Wyboru instytucji przyjmującej na staż student powinien dokonać samodzielnie, uwzględniając 

indywidualne potrzeby w zakresie swojego rozwoju zawodowego. Propozycja instytucji 

przyjmującej przedstawiana jest do akceptacji w Biurze Projektu. W przypadku problemów  

z dokonaniem takiego wyboru – pomocy w tym zakresie udzieli uczestnikowi Biuro Projektu. 

3. Zaliczenie stażu odbywa się na podstawie wypełnionego dziennika stażu, podpisanego przez 

opiekuna stażu. 

4. Po zakończonym stażu uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia stażu, zaś po zakończeniu 

warsztatów – certyfikat/dyplom ukończenia warsztatów. 

5. Po zakończeniu realizacji stażu uczestnikowi wypłacone zostanie stypendium stażowe w wysokości 

2 500,00 PLN brutto-brutto. Płatność będzie dokonywana jednorazowo z dołu przy założeniu, że 

spełnione zostaną warunki określone w pkt. 6. 

6. Warunkiem otrzymania stypendium stażowego jest: 

a.  przedłożenie w Biurze Projektu kompletnej dokumentacji z realizacji stażu; 

b. zakończenie udziału w warsztatach kompetencyjnych; 

c. udział w minimum 1 panelu eksperckim.  

7. Warunkiem wypłaty stypendium stażowego jest otrzymanie środków pieniężnych na realizację 

staży od IP2.  

8. W przypadku zastrzeżeń do poprawności i zgodności przedłożonych dokumentów ze stanem 

faktycznym, Biuro Projektu ma prawo wstrzymać wypłatę stypendium stażowego do czasu 

wyjaśnienia wątpliwości.  

 

 

 

§ 6 

1. Uczestnik ma prawo do: 

a) udziału  w formach wsparcia przewidzianych w ramach Projektu; 

b) uzyskania wsparcia w procesie przygotowania i realizacji stażu ze strony Biura Projektu; 
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c) otrzymania stypendium z tytułu odbywania stażu. 

2. W ramach stażu studenckiego uczestnik  jest zobowiązany do: 

a) rozpoczęcia i ukończenia stażu w terminie przewidzianym w umowie o staż, 

b) realizacji 180-godzinowego programu stażu, 

c) dokumentowania realizacji stażu w dzienniku stażu,  

d) przestrzegania regulaminu i programu stażu, 

e) potwierdzenia odbioru dziennika stażu własnoręcznym podpisem, 

f) przedstawienia instytucji przyjmującej wyników badań czy zaświadczeń, o ile takie są 

wymagane. 

3. W ramach warsztatów kompetencyjnych uczestnik jest zobowiązany do: 

a) udziału w min. 80% zajęć przewidzianych w ramach poszczególnych warsztatów 

kompetencyjnych (tj. min. 32 h warsztatów),  

b) wypełnienia pre- i posttestów w zakresie realizowanych warsztatów, 

c) potwierdzania obecności na zajęciach i odbioru materiałów dydaktycznych własnoręcznym 

podpisem. 

4. W ramach paneli eksperckich uczestnik jest zobowiązany do: 

a) udziału w minimum 1 panelu eksperckim, 

b) potwierdzenia obecności na panelu własnoręcznym podpisem. 

5. Podstawową formą komunikowania się stron w trakcie realizacji Projektu jest poczta elektroniczna. 

Uczestnik Projektu  jest zobowiązany regularnie odczytywać pocztę elektroniczną,  

a także niezwłocznie informować Biuro Projektu o każdorazowej zmianie swego adresu e-mail. 

6. Uczestnik będzie każdorazowo informował Biuro Projektu o wszelkich zmianach swoich danych 

osobowych, w tym kontaktowych.  

7. Uczestnik wyraża nieograniczoną czasowo i terytorialnie zgodę na nieodpłatne prawo 

wielokrotnego wykorzystania zdjęć ze swoim wizerunkiem jako uczestnika Projektu. 

 

ROZDZIAŁ IV. INSTYTUCJE PRZYJMUJĄCE I OPIEKUNOWIE STAŻYSTÓW 

§ 7 

1. Staże studenckie realizowane są w instytucjach przyjmujących stażystów, tj. firmach, 

przedsiębiorstwach, zakładach pracy itp.  gwarantujących zgodność realizowanego stażu z efektami 

kształcenia na kierunku pielęgniarstwo lub zdrowie publiczne. 

2. Zobowiązania instytucji przyjmujących: 

a) przygotowanie stanowiska pracy, które umożliwi stażyście właściwą realizację stażu, 

b) zapewnienie stażyście bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakresie stosowanym 

do innych zatrudnionych pracowników, 

c) zapewnienie stażyście, jeżeli wymaga tego specyfika stanowiska, ubioru służbowego  

i środków ochrony osobistej, 

d) zawiadamianie Biura Projektu o przerwaniu realizacji stażu oraz o innych zdarzeniach 

mających wpływ na realizację stażu. 

3. Opiekę nad stażystą w miejscu realizacji stażu sprawuje wskazany z ramienia instytucji 

przyjmującej opiekun stażysty. 
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4. W ramach swoich zadań opiekun stażysty zobowiązany jest do: 

a) nadzoru nad właściwą realizacją programu stażu,  

b) pomocy stażyście w wypełnianiu powierzonych zadań,  

c) poświadczania informacji zawartych w dzienniku stażu, 

d) oceny realizacji stażu, 

e) udziału w minimum 1 spotkaniu Rady Praktyków lub opracowania rekomendacji zmian w 

programie kształcenia na kierunku pielęgniarstwo lub zdrowie publiczne z uwzględnieniem 

oceny realizowanych staży.  

5. Podstawową formą komunikowania się stron w trakcie realizacji Projektu jest poczta elektroniczna. 

Opiekun stażysty  jest zobowiązany regularnie odczytywać pocztę elektroniczną,  

a także niezwłocznie informować Biuro Projektu o każdorazowej zmianie swego adresu e-mail. 

6. Opiekun stażysty wyraża nieograniczoną czasowo i terytorialnie zgodę na nieodpłatne prawo 

wielokrotnego wykorzystania zdjęć ze swoim wizerunkiem jako opiekuna stażysty. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8 

1. Zastrzega się prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. 

2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu.  

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz rekrutacyjny 

2. Wzór CV kompetencyjnego 

3. Deklaracja uczestnictwa 

4. Oświadczenie uczestnika Projektu  
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Załącznik nr 1 do  
Regulaminu uczestnictwa w projekcie  

„Kształcenie w oparciu o kompetencje” 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

 

Tytuł projektu Kształcenie w oparciu o kompetencje 

Nr projektu UDA–POKL.04.01.01-00-090/14-00 

Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe i nauka 

Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby 

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy 

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni 

 

Dane 

uczestnika 

Lp. Nazwa Dane 

1. Imię (imiona)  

2. Nazwisko  

3. Płeć* 
kobieta  

mężczyzna  

4. Wiek w chwili przystępowania do projektu  

5. PESEL            

6. Wykształcenie* 

ponadgimnazjalne 
(kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

średniej  - wykształcenie średnie lub zasadnicze 

zawodowe) 

 

pomaturalne 
(kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż 

kształcenie na poziomie szkoły średniej, które 

jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 

 

 

 

 

 

 

wyższe 
(pełne i ukończone wykształcenie na poziomie 

wyższym) 
 

7. 
Opieka nad dziećmi do lat 7 lub 

opieka nad osobą zależną* 

tak  

nie  

Dane 

kontaktowe 

8. Ulica  

9. Nr domu  

10. Nr lokalu  

11. Miejscowość  
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12. Obszar* 

Obszar miejski  
(obszar położony w granicach administracyjnych miast) 

 

Obszar wiejski  
 

 

13. Kod pocztowy  

14. Województwo  

15. Powiat  

16. Telefon stacjonarny  

17. Telefon komórkowy  

18. 
Adres poczty elektronicznej  

(e-mail) 
 

Dane 

dodatkowe 
19. 

Status osoby na 

rynku pracy w chwili 

przystąpienia do 

projektu 

bezrobotny Tak / Nie* 

nieaktywny 
zawodowo 

Tak / Nie* 

w tym osoba 
ucząca się lub 
kształcąca 

Tak / Nie*  

 

* proszę stawić „X” przy odpowiedniej odpowiedzi 

 

Przekazuję dobrowolnie powyższe dane osobowe w związku z przystąpieniem do projektu „Kształcenie  

w oparciu o kompetencje”. Dane te, w przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w Projekcie, zostaną 

wprowadzone do systemu, którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających 

ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz określenie efektywności realizowanych zadań 

w procesie badań ewaluacyjnych. Uczestnik Projektu ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.  

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych zbieranych do Podsystemu 

Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).  

 

 

 

 

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

(czytelny podpis) 
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Załącznik nr 2 do  
Regulaminu uczestnictwa w projekcie  

„Kształcenie w oparciu o kompetencje” 

 

WZÓR CV KOMPETENCYJNEGO 

 

Imię i nazwisko [tu należy wpisać imię i nazwisko] 

Dane kontaktowe 

 

[tu należy wpisać adres, numer telefonu, adres e-mail] 

Wykształcenie [tu należy wpisać posiadane wykształcenie] 

 

Cel zawodowy [tu należy wpisać nazwę stanowiska, które chciałby Pan/chciałaby Pani 
objąć czy określonych umiejętności, jakie chciałby Pan/chciałaby Pani 
nabyć] 

Kompetencje [nazwa posiadanej 
kompetencji] 

 
 

[przykłady zrealizowanych 
zadań/projektów/odbytych szkoleń 
potwierdzających posiadanie danej 

kompetencji] 

[nazwa posiadanej 

kompetencji] 

 

 

[przykłady zrealizowanych 

zadań/projektów/odbytych szkoleń 

potwierdzających posiadanie danej 

kompetencji] 

[nazwa posiadanej 

kompetencji] 

 

 

[przykłady zrealizowanych 

zadań/projektów/odbytych szkoleń 

potwierdzających posiadanie danej 

kompetencji] 

[nazwa posiadanej 

kompetencji] 

 

 

[przykłady zrealizowanych 

zadań/projektów/odbytych szkoleń 

potwierdzających posiadanie danej 

kompetencji] 

[nazwa posiadanej 

kompetencji] 

 

[przykłady zrealizowanych 

zadań/projektów/odbytych szkoleń 

potwierdzających posiadanie danej 

kompetencji] 
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Załącznik nr 3 do  
Regulaminu uczestnictwa w projekcie  

„Kształcenie w oparciu o kompetencje” 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

  

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                           (imię i nazwisko) 

 

 

deklaruję udział w Projekcie „Kształcenie w oparciu o kompetencje” realizowanym przez Uczelnię 

Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, 

Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby 

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 

Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Świadoma/y odpowiedzialności za składnie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż jestem 

studentem/ką kierunku pielęgniarstwo/zdrowie publiczne*  przedostatniego/ostatniego semestru*   

i spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie. 

 

Oświadczam, że: 

a) zostałem poinformowany/na, iż Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

b) zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin uczestnictwa w projekcie „Kształcenie w oparciu  

o kompetencje”; 

c) znana jest mi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

 

 

 

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

                (miejscowość, data)                          (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                            
* niepotrzebne skreślić 
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Projekt „Kształcenie w oparciu o kompetencje” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 4 do  
Regulaminu uczestnictwa w projekcie  

„Kształcenie w oparciu o kompetencje” 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

W związku z przystąpieniem do projektu „Kształcenie w oparciu o kompetencje” oświadczam, że 

przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję 

Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. 

Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa; 

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6, 10-12, 14 i 15 ustawy z dnia  

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z 

późn. zm.), art. 47 ust. 3, art. 48 ust. 1, art. 60 lit. c, art. 66 ust. 2, art. 67 i art. 70 ust. 1 

rozporządzenia Rady (WE)  nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210,   

z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 2 lit. g rozporządzenia Komisji (WE)  nr 

1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego  i Rady  

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371,  z 27.12.2006, str. 1, 

z późn. zm.); 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu 

„Kształcenie w oparciu o kompetencje”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - 

Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa 

oraz  beneficjentowi realizującemu projekt - Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Warszawie, ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa. 

Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie 

Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w 

ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL 

lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 

…..………………………………………                          …………………………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA                     CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 


