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§1  

Postanowienia ogólne  

  

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Inwestycje w kompetencje 

pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych 

2. Udział w projekcie jest nieodpłatny. 

  

§2  

Wyjaśnienie pojęć umowy 

 

Ilekroć w niniejszej umowie mowa o: 

 

1.   Beneficjent – Realizator projektu – Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

2.   Projekt - Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych 

3. Biuro projektu –biuro realizatora projektu, mieszczące się w siedzibie Wyższej Szkoły Inżynierii i   

Zdrowia w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18, p.0.1 

4. Biura terenowe projektu – biura czasowe znajdujące się w innym w Województwie niż Woj. 

Mazowieckie realizujące zadania zlecone przez Biuro projektu. 

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

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

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

      określonych w regulaminie, została przyjęta do uczestnictwa w projekcie.  

8.    Staż – cześć praktyczna kursu prowadzona w podmiotach określonych w programach CKPPiP 

9.    CKPPiP – Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.  

10.  Strona www projektu – strona internetowa pod adresem http://powr.wsiiz.pl/  na której    zamieszczane 

będą wszystkie informacje i dokumenty dotyczące projektu.  

 

§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 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.  

2. Projekt Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych 

realizowany jest przez Wyższą Szkołę Inżynierii i   Zdrowia w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 

18. 

3. Biuro projektu znajduję się w siedzibie uczelni – 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18, p. 

01. I jest czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00-16:00.   

4. Biura terenowe projektu wyznaczane są na czas trwania rekrutacji w woj. innym niż woj. Mazowieckie, a 

informacja o ich lokalizacji i godzinach otwarcia jest umieszczana na stronie internetowej projektu 

http://powr.wsiiz.pl/  

5. Okres realizacji projektu: od 01.05.2016 r. do 30.09.2018 r.   

6. W projekcie weźmie udział 440 osób tj. 431 kobiet i 9 mężczyzn, które spełnią kryteria grupy docelowej 

podane w § 5 oraz uzyskają pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym określonym w § 6  

niniejszego regulaminu.   

7. Projekt jest realizowany na obszarze 5 województw: pomorskie, łódzkie, mazowieckie, warmińsko-

mazurskie, podlaski. 

http://powr.wsiiz.pl/
http://powr.wsiiz.pl/
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§4  

Edycje i terminy rekrutacji i harmonogram realizacji kursów 

  

1. Rekrutacja będzie prowadzona w ramach 26 edycji, w następujących lokalizacjach:  

  

Kursy specjalistyczne:  

a) Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I - woj. Mazowieckie (Warszawa), Pomorskie 

(Gdańsk oraz Kościerzyna – 2 edycje), Lubuskie (Gorzów Wielkopolski) 

b) Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II - woj.: Mazowieckie (Warszawa), Pomorskie 

(Gdańsk) 

c) Wywiad i badanie fizykalne  - woj. Mazowieckie (Warszawa), Pomorskie (Gdańsk i 

Kościerzyna), Podlaskie (Suwałki), Lubuskie (Gorzów Wielkopolski – 2 edycje), Warmińsko-

Mazurskie (Elbląg – 2 edycje) 

d) Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów - 1 edycja 

w woj.: Mazowieckim (Warszawa), - 2 edycje w woj. Pomorskie (Kościerzyna) 

e) Wykonanie badania spirometrycznego - woj. Mazowieckie (Warszawa), Pomorskie (Gdańsk) 

Kursy kwalifikacyjne:  

a) Pielęgniarstwo onkologiczne –woj. Mazowieckim (Warszawa), - 3 edycje w woj. Pomorskie 

(Kościerzyna) 

b) Pielęgniarstwo geriatryczne – woj. Mazowieckim (Warszawa), woj. Pomorskim (Kościerzyna)  

 

§5  

V. Uczestnicy projektu  

  

1. Projekt skierowany jest do 440 os. 

2. W projekcie pt. Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług 

medycznych mogą uczestniczyć pielęgniarki/-rze i położne spełniające/-y następujące kryteria formalne:  

 legitymujące się/legitymujący się aktualnym prawem wykonywania zawodu; 

 zatrudnione/zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub wykonujące/-y 

zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa;   

 posiadające/-y wykształcenie średnie (absolwenci liceum/studium medycznego lub posiadające/-y 

tytuł specjalisty) lub wyższe (tytuł licencjata pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł magistra 

pielęgniarstwa/położnictwa); 

 posiadające dyplom ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo I lub II stopnia 

bądź tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (zg. z art.15a i 15b ust.1 ust. z 15.07.11r. O 

zawodach pielęgniarek i położnych ze zm.) w przypadku kursu ordynowanie i wypisywanie recept. 

Dodatkowo w przypadku kursu kwalifikacyjnego  

 posiadające/-y min. 6-miesięczny staż pracy w zawodzie oraz ukończony  kurs resuscytacja 

krążeniowo – oddechowa oraz kurs wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego w 

przypadku kursu kwalifikacyjnego pielęgniarstwo geriatryczne [zaświadczenia o ukończeniu kursu 

powinny zostać dostarczone najpóźniej przed egzaminem końcowym].  
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Warunki, o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które: 

 są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) lub 

 posiadają dyplom ratownika medycznego lub 

 zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS). 

 

Ponadto premiowane będą osoby współpracujące [niezależnie od formy zatrudnienia] z placówką świadczącą 

podstawową opiekę zdrowotną. 

  

 

§6  

Postępowanie rekrutacyjne 

  

1. Każdy uczestnik proj. może wziąć udział tylko w jednym kursie (niezależnie od tego czy jest to kurs 

specjalistyczny czy kwalifikacyjny). Wyjątek stanowią kursy specjalistyczny Ordynowanie leków i 

wypisywanie recept oraz Wywiad i badanie fizykalne. 

2. Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn i niedyskryminacji.  

3. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej powr.wsiiz.pl , a także w Biurze projektu.  

4. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje: 

a) Zbieranie wniosków przyjęcia wraz z załącznikami  

b) Ocena wniosków;  

c) Testy wiedzy;  

d) Wybór uczestników kursów – podjęcie decyzji przez Komisję Kwalifikacyjną. 

5. Przyjmowanie wniosków.  

a) Wnioski będą przyjmowane w okresie trwania rekrutacji w formie 

−  osobiście w Biurze projektu (od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-16:00) lub za 

pośrednictwem poczty polskiej poprzez złożenie wniosku o przyjęcie do kursu (załącznik 

nr 1 do regulaminu) oraz e-mailowej z zastrzeżeniem o konieczności dostarczenia 

oryginału wniosku w ciągu 7 dni wraz z wymaganymi dokumentami:   

 dokumenty, potwierdzające posiadanie co najmniej 6 miesięcznego stażu pracy  w zawodzie 

pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnika, np. świadectwo pracy albo zaświadczenie o 

zatrudnieniu (dotyczy kursów kwalifikacyjnych), 

 kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

 kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu specjalisty – oryginały do 

wglądu 

 kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kursu resuscytacja krążeniowo – oddechowa oraz 

wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego – w przypadku kursu pielęgniarstwo 

geriatryczne. 

4.1. Zgłoszenie udziału  w  projekcie  następuje  poprzez  złożenie    

kompletnego  wniosku  (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. a), 

w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta i podanym do wiadomości na stronie projektu.  

http://www.power.wsiiz.pl/
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4.2. Kandydat zainteresowany udziałem w projekcie, który dostarczy niekompletną dokumentacje 

zostanie   o tym poinformowany drogą e-mailową i poproszony o uzupełnienie dokumentacji w ciągu 

7 dni. 

4.3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu przyjmowania wniosków  do projektu do 

czasu zakwalifikowania wymaganej grupy Uczestników.   

 

5. Ocena formalna wniosków o dopuszczenie do kursu. Ocena dokonana zostanie przez Komisję 

Kwalifikacyjną wg zasady SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA), wg kryteriów dostępu określonych w §5  oraz 

komplementarności wniosku:   

6. Testy wiedzy.  

a) Przeprowadzany zgodnie z postanowieniami § 23. ust 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

ZDROWIA 1z dnia 30 września 2016 roku w sprawie kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych 

 testy wiedzy w formie pisemnej, obejmujący wiedzę z zakresu pielęgniarstwa 

ogólnego, a w szczególności odpowiadający tematyce kursu (zalicza min. 50% 

prawidłowych odpowiedzi); 

 test będzie zawierał pytania jednokrotnego wyboru. Przyjmujemy, że za prawidłową  

 odpowiedź na pytanie uznaje się zaznaczenie dokładnie jednej odpowiedzi 

poprawnej; 

 Test zalicza 50% prawidłowych odpowiedzi, stąd do projektu zostaną wybrane osoby, 

które uzyskały co najmniej taki wynik 

 Beneficjent dopuszcza możliwość jednego terminu poprawkowego dla osób, które nie 

uzyskały wymagalnej ilości punktów w sytuacji, w której liczba osób zakwalifikowanych 

do kursu będzie niewystarczająca do jego rozpoczęcia. 

 

b) W przypadku kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne kandydatki/-ci przystąpią do 

testu wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii człowieka:  

 test będzie zawierał 60 pytań  

 kandydat może zdobyć maksymalnie 60 punktów, po 1 punkcie za każdą prawidłowo 

udzieloną odpowiedź na pojedyncze pytanie;  

 Test zalicza 50% prawidłowych odpowiedzi, stąd do projektu zostaną wybrane osoby, które 

uzyskały co najmniej taki wynik 

 Beneficjent dopuszcza możliwość jednego terminu poprawkowego dla osób, które nie 

uzyskały wymagalnej ilości punktów w sytuacji, w której liczba osób zakwalifikowanych do 

kursu będzie niewystarczająca do jego rozpoczęcia. 

c) O dokładnym terminie testu kandydaci zostaną poinformowani przez Realizatora projektu.  

d) Pierwszeństwo w przypadku uzyskania tej samej liczby punków na teście co inny kandydat 

mają pielęgniarki/-rze i położne współpracujące/-y (umowę o pracę, umowę cywilno-prawną, 

wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową) z placówką 

świadczącą podstawową opiekę zdrowotną.  

e) Kandydaci/-tki, którzy uzyskają kwalifikujący wyniki testu, a nie zostaną zakwalifikowani do 

projektu, będą dopisani do list rezerwowych.  

f) Beneficjent zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej tury rekrutacji w 

przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób będzie niewystarczająca do uruchomienia kursu.   

 



 

 

Projekt Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych, współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

7. Wybór uczestników kursów.  

a) Komisja kwalifikacyjna sporządzi protokół z postępowania kwalifikacyjnego i listę rankingową 

kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Lista rankingowa zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej www.powr.wsiiz.pl  

b) Wszystkie testy dostępne będą dla kandydatów w Biurze projektu.  

c) Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie będą zobowiązane do podpisania 

Umowy uczestnictwa i innych dokumentów wymaganych przez IP i Beneficjenta, które 

stanowią załączniki do niniejszego regulaminu. 

 

 

§7  

Charakterystyka kursów i sposób ich realizacji  

  

1. W ramach projektu zostaną przeprowadzone kursy specjalistyczne i kurs kwalifikacyjny. 

Kursy specjalistyczne:  

f) Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I - woj. Mazowieckie (Warszawa), Pomorskie 

(Gdańsk oraz Kościerzyna – 2 edycje), Lubuskie (Gorzów Wielkopolski) 

g) Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II - woj.: Mazowieckie (Warszawa), Pomorskie 

(Gdańsk) 

h) Wywiad i badanie fizykalne  - woj. Mazowieckie (Warszawa), Pomorskie (Gdańsk i 

Kościerzyna), Podlaskie (Suwałki), Lubuskie (Gorzów Wielkopolski – 2 edycje), Warmińsko-

Mazurskie (Elbląg – 2 edycje) 

i) Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów - 1 edycja 

w woj.: Mazowieckim (Warszawa), - 2 edycje w woj. Pomorskie (Kościerzyna) 

j) Wykonanie badania spirometrycznego - woj. Mazowieckie (Warszawa), Pomorskie (Gdańsk) 

Kursy kwalifikacyjne:  

c) Pielęgniarstwo onkologiczne –woj. Mazowieckim (Warszawa), - 3 edycje w woj. Pomorskie 

(Kościerzyna) 

d) Pielęgniarstwo geriatryczne – woj. Mazowieckim (Warszawa), woj. Pomorskim (Kościerzyna)  

 

1. W projekcie zaplanowano 26 edycji w ramach 7 kursów. 

1.1.  W ramach kursów zostanie stworzonych 27 grup:  

a) 7 grup (1 grupa/20 os.): Ordynowanie leków i wypisywanie leków cz. I i cz. II; 

b) 8 grup (1 grupa/30 os.): Wywiad i badania fizykalne;  

c) 3 grupy (1 grupa/20 os.): Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym 

nowotworów; 

d) 2 grupy (1 grupa/20 os.): Wykonanie badania spirometrycznego; 

e) 4 grupy (1 grupa/20 os.): Pielęgniarstwo onkologiczne;  

f) 2 grupy (1 grupa/20 os.): Pielęgniarstwo geriatryczna. 

http://www.powr.wsiiz.pl/
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2. Kursy będą realizowane w oparciu o szczegółowe wytyczne zawarte w programach kształcenia 

opracowanych przez CKPPiP oraz zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia.  

2.1. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w weekendy z zastrzeżeniem, iż Beneficjent może również  

zaplanować rozpoczęcie zajęć w piątek. 

2.2.   1 godzina dydaktyczna = 45 min. 

2.3. Przy zajęciach powyżej 6 h. dziennie zaplanowana zostanie przerwa obiadowa. Uczestnicy kursów 

otrzymają wówczas zestaw lunchowy.  

2.4. Przy zajęciach powyżej 4h dziennie uczestnicy będą mogli korzystać z serwisu kawowego.  

2.5. Po zrealizowaniu poszczególnych modułów zostaną przeprowadzone testy sprawdzające wiedzę 

uczestnika/-czki zgodnie z wytycznymi CKPPiP. 

3. Po zakończonej części teoretycznej uczestnicy zostaną skierowani na staż w ramach danego kursu 

odbywającego się w jednostkach szpitalnych lub w POZ przy kursie ordynowania leków i wypisywania 

recept. 

3.1. Uczestnicy stażu zostaną podzieleni na odpowiednią ilość grup wskazanych w programach 

kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, nad którymi będzie czuwał opiekun merytoryczny 

stażu.  

4. Uczestnicy projektu przejdą końcowy egzamin w formie testu (test 1-krotnego wyboru składający się z nie 

mniej niż 30 pytań i nie więcej niż 60 pytań (kursy specjalistyczne)/ nie mniej niż 60 pytań i nie więcej niż 

90 pytań (kurs kwalifikacyjny) - zalicza 60% poprawnych odpowiedzi. Egzamin przeprowadzony jest przez 

komisję egzaminacyjną powołaną przez Wnioskodawcę. W skład komisji wchodzą przedstawiciele 

Wnioskodawcy (Kierownik kursu i Kierownik projektu) oraz przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i 

Położnych. W przypadku kursu kwalifikacyjnego dodatkowo pielęgniarka/położna, która spełnia kwalifikacje 

określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych.  

5. Warunkiem dopuszczenia do końcowego egzaminu będzie zaliczenie przez uczestnika/-czki zajęć 

teoretycznych i praktycznych w formie stażu określonych w programie kursu.  

6. Uczestnicy kursu są zobowiązani do dokumentowania swojej obecność podczas zajęć dydaktycznych na 

listach obecności projektu.  

6.1. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane: chorobą (udokumentowane zwolnieniem 

lekarskim); wyjazdami służbowymi (udokumentowane delegacją, poleceniem wyjazdu, itp.); nagłymi 

wypadkami losowymi (potwierdzone właściwymi do zaistniałej sytuacji dokumentami).   

7. Podczas trwania szkolenia Uczestnicy projektu będą mieli zagwarantowany: lunch jeśli zajęcia dydaktyczne 

będą trwały dłużej nić 6 h. dziennie, serwis kawowy jeśli zajęcia dydaktyczne będą trwały dłużej niż 4h [ale 

nie w dniach kiedy serwowany będzie lunch] oraz materiały dydaktyczne. 

8. Potwierdzeniem udziału w projekcie będzie ,,Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydane przez 

Beneficjenta.  

9. Szczegółowa charakterystyka i sposób realizacji przedmiotowych kursów został podany w regulaminie 

organizacyjnym kursów odpowiednio dla kursów specjalistycznych – załącznik nr 5 do niniejszego 

regulaminu i kursów kwalifikacyjnych – załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu. 

§ 8   

Prawa uczestnika projektu   

  

1. Uczestnik ma prawo do:   

a) Nieodpłatnego udziału w projekcie;  

b) Otrzymania materiałów dydaktycznych, zestawu lunchowego jeśli zajęcia trwają dłużej niż 6h. 

dziennie oraz serwisu kawowego jeżeli zajęcia trwają dłużej niż 4h dziennie.  
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c) Korzystania ze sprzętu związanego z tematyką kursu. 

d) Kontaktu, poza zajęciami dydaktycznymi, z wykładowcami kursu. 

e) Konsultacji z kierownikiem kursu. 

f) Zgłaszania uwag, opinii o projekcie do Biura Projektu. 

g) Otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu.  

  

§9   

Obowiązki uczestnika projektu   

  

1. Uczestnik jest zobowiązany do:   

a) Przestrzegania niniejszego regulaminu;  

b) Wypełnienia wszelkich dokumentów związanych z uczestnictwem w projekcie Inwestycje w 

kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych; 

c) Regularnego i punktualnego uczestnictwa w kursach;  

d) Co najmniej 80% frekwencji na zajęciach. Mniejsza frekwencja spowodowana 

nieusprawiedliwionymi nieobecnościami skutkować może skreśleniem z listy uczestników 

projektu;  

e) Odbywania stażu zgodnie z programem kursu – nieusprawiedliwiona nieobecność podczas 

stażu będzie traktowana jako rezygnacja z udziału w projekcie oraz przerwanie stażu, co 

skutkuje obowiązkiem zwrotu kosztów projektu; 

f) Aktualizowania danych osobowych, teleadresowych; 

g) Dostarczenia dokumentów potwierdzających sytuację zawodową, uzyskanie kwalifikacji i 

nabyte kompetencji, w okresie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie;  

§10  

 

Zaprzestanie wsparcia 

 

1. Rezygnacja z projektu jest równoznaczna z zaprzestaniem świadczenia wsparcia przez Beneficjenta. 

2. Rezygnacji z udziału w projekcie możliwa jest przed pierwszymi zajęciami dydaktycznymi i wymaga formy 

pisemnej. 

3. W przypadku nieukończenia kursu,  bądź rezygnacji z uczestnictwa w projekcie z przyczyn zależnych od 

Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia.  

4. W przypadku nie ukończenia kursu bądź rezygnacji z udziału w projekcie po podpisaniu umowy o 

świadczenie usług szkoleniowych z przyczyn niezależnych od Uczestnika takich jak np.: śmierć, choroba, 

nieszczęśliwy wypadek Uczestnika lub inne ważne sytuacje losowe potwierdzone stosownymi 

zaświadczeniami stwierdzającymi brak możliwości uczestnictwa z zajęciach, złożonymi w terminie 7 dni 

kalendarzowych w Biurze projektu, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu kosztów szkolenia.  

5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w projekcie jego miejsce może zająć osoba z listy 

rezerwowej (wg kolejności na liście rezerwowej), o ile stopień zaawansowania realizacji projektu na to 

pozwoli.  
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§11  

Postanowienia końcowe  

  

1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

2. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmian w zapisach regulaminu w sytuacji, w której będą one 

niezbędne do efektywnej realizacji projektu, bądź będą bezpośrednio związane ze zmianami 

wprowadzonymi do dokumentów programowych Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.05.2018 r.   

 

 

 

 

 

Załączniki:   
Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do kursu 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu   
Załącznik nr 3 – Dane uczestnika projektu otrzymującego wsparcie  
Załącznik nr 4 – Umowa uczestnictwa  

Załącznik nr 5 – Regulamin organizacyjny Kursów specjalistycznych 

Załącznik nr 6 – Regulamin organizacyjny Kursów kwalifikacyjnych 

  
  


