
 
  

 

  

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA  

W PROJEKCIE PN. 

„Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia”  

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki rekrutacji oraz 

uczestnictwa w projekcie „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia” 

nr WND-POWR.05.02.00-00-0026/16 (umowa nr POWR.05.02.00-00-0026/16-00 z 11 

kwietnia 2017 r.) 

2. Projekt realizowany jest przez: 

a. Partnera Wiodącego: Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z. o.,  

z siedzibą w Białymstoku (15-101) ul. Jurowiecka 56, tel. 85-663-70-30,  

fax: 85-663-70-30. 

b. Partnera: Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą, z siedzibą  

w Siedlcach (08-110) ul. Sokołowska 161, tel. 25-633-30-32, fax: 25-633-20-51. 

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

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014‐2020, V Oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2  Działania 

projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające 

dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

4. Projekt realizowany jest od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r. 

 

§ 2. 

Słownik pojęć 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1. PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020. 

2. Projekt - Projekt pn. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony 

zdrowia” WND-POWR.05.02.00-00-0026/16 (umowa nr POWR.05.02.00-00-



 
  

 

  

0026/16-00 z 11 kwietnia 2017 r.), dofinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014‐2020, V Oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 

5.2  Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony 

zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług 

zdrowotnych. 

3. Partner Wiodący Projektu – Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. 

4. Partner Projektu: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa  

5. Koordynator Projektu - osoba zarządzająca Projektem. 

6. Potencjalny Uczestnik/Uczestniczka Projektu - osoba ubiegająca się  

o uczestnictwo w Projekcie. 

7. Uczestnik/Uczestniczka Projektu – pracownicy pionów administracyjnych/ kadra 

zarządzająca podmiotów leczniczych/ kadra medyczna posiadająca w swoim 

zakresie obowiązków funkcje administracyjne/ pracownicy NFZ/ pracownicy 

organów założycielskich podmiotów leczniczych, zatrudnieni w komórkach 

organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad podmiotami leczniczymi, 

zatrudnieni lub zamieszkali na obszarze województwa podlaskiego, dolnośląskiego, 

mazowieckiego lub lubelskiego, która/-y z własnej inicjatywy wyraża chęć udziału 

w projekcie i który/a został/a zakwalifikowany/a do wzięcia udziału w Projekcie 

oraz podpisała deklarację udziału w projekcie. 

8. Szkolenie - 

a) Zarządzanie w sektorze ochrony zdrowia  

b) Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia  

c) Zarządzanie strategiczne  

d) Nadzór właścicielski  

e) Dokumentacja medyczna  

 

9. Godzina dydaktyczna – godzina zajęć dydaktycznych trwająca 45 minut. 

10. Biuro Projektu – Biuro mieszczące się w Polskim Centrum Edukacji i Analiz 

ORDO sp. z o. o., tel./fax. 85 663 70 30. 

 



 
  

 

  

e-mail:  

− kursy.podlaskie@ordo.info.pl – do kontaktu dla osób z województwa podlaskiego i 

dolnośląskiego 

− kursy.koz@mazovia.edu.pl – do kontaktu dla osób z województwa lubelskiego i 

mazowieckiego 

11. Strona Projektu - www.ordo.info.pl 

 

§ 3. 

Założenia i cele Projektu 

1. Celem projektu jest wzrost kwalifikacji w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia 600 

(300 kobiet i 300 mężczyzn) pracowników administracyjnych i zarządzających 

podmiotów leczniczych, przedstawicieli płatnika oraz podmiotów tworzących mających 

swoją siedzibę na terenie województwa podlaskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, 

lubelskiego w terminie do dnia 30.06.2019 r. 

2. Każde szkolenie będzie realizowany w następujących etapach: 

• Postępowanie kwalifikacyjne 

i. Złożenie dokumentów 

ii. Wyłonieniu grupy uczestników 

• Realizacja szkolenia 

3. Realizacja szkoleń będzie przebiegała zgodnie z poniższym harmonogramem, w tym 

samym czasie we wszystkich województwach: 

a) Zarządzanie w sektorze ochrony zdrowia - termin rozpoczęcia: październik 2017 

b) Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia - termin rozpoczęcia: marzec 2018 

c) Zarządzanie strategiczne - termin rozpoczęcia: 2018 

d) Nadzór właścicielski - termin rozpoczęcia: 2018 

e) Dokumentacja medyczna - termin rozpoczęcia: 2018 

4. Szkolenia realizowane będą w grupach 30-osobowych (Zarządzanie w sektorze ochrony 

zdrowia i Zarządzanie jakością) oraz 15-osobowych (Zarządzanie strategiczne, Nadzór 

właścicielski, Dokumentacja medyczna) 



 
  

 

  

 

5. Szkolenia będą realizowane w następującym wymiarze: 

a) Zarządzanie w sektorze ochrony zdrowia – 184 godz 

b) Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia - 184 godz  

c) Zarządzanie strategiczne – 40 godz. 

d) Nadzór właścicielski – 48 godz. 

e) Dokumentacja medyczna – 16 godz. 

6. Każdego dnia szkolenia przewiduje się około 8 godzin dydaktycznych zajęć.  

7. Kursy będą się odbywały w obiektach spełniających wymagania niezbędnie  

do prowadzenia szkoleń. O miejscu szkolenia uczestnicy zostaną powiadomieni przed 

rozpoczęciem jego realizacji. 

8. Wnioskodawca posiada porozumienie zawarte z Uniwersytetem Ekonomicznym we 

Wrocławiu, w oparciu o które Uczestnicy Projektu, którzy ukończą szkolenie 

Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia bądź Zarządzanie w sektorze ochrony zdrowia  

będą mogli, już poza projektem, przystąpić do obrony pracy podyplomowej i uzyskać 

dyplom ukończenia studiów podyplomowych. W przypadku Partnera, Uczestnicy 

Projektu będą mieli możliwość uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych 

Collegium Mazovia.  

9. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityki równych szans - oznacza to,  

że mogą brać w nim udział osoby bez względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności 

oraz miejsce zamieszkania (miasto, wieś).  

 

§ 4. 

Grupa docelowa  

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu oraz w oparciu o obowiązujące 

uregulowania prawne, jak również dokumenty programowe Uczestnikiem/Uczestniczką 

Projektu mogą być: 

1. pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorki/ 

rejestratorzy, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych;  



 
  

 

  

2. kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, np. dyrektorzy, managerowie ochrony 

zdrowia;  

3. kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. 

ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe; 

4. pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia,  

5. pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu 

terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów 

wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być 

wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad 

utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi);  

którzy: 

1) z własnej inicjatywy wyraża chęć udziału w projekcie; 

2) zamieszkuje/pracuje na terenie województwa: podlaskiego/ lubelskiego/ 

dolnośląskiego/ mazowieckiego; 

3) został/a zakwalifikowany/a do wzięcia udziału w Projekcie; 

4) podpisał/a deklarację udziału w projekcie; 

30 % wszystkich uczestników projektu (tj. 180 osób) będą stanowiły osoby współpracujące 

(niezależnie od rodzaju i formy zatrudnienia) z placówką świadczącą podstawową opiekę 

zdrowotną. 

Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej 

niż 20% uczestników jednej formy kształcenia w ramach tego samego projektu. 

 

§ 5. 

Kryteria rekrutacyjne 

Udział w projekcie mogą wziąć wyłącznie osoby spełniające łącznie ogólne kryteria formalne 

oraz kryteria premiujące: 

1. Ogólne formalne kryteria rekrutacyjne:  

1) spełnienie kryteriów grupy docelowej, określone w § 4, weryfikowanych  

na podstawie oświadczeń zawartych w formularzu rekrutacyjnym; 



 
  

 

  

2) przedłożenie w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełnionego i podpisanego 

formularza zgłoszeniowego zawierającego dane wskazane w Wytycznych  

w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci 

elektronicznej na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; 

2. Kryteria premiujące: 

1)  zatrudnienie (bez względu na formę) w podmiotach leczniczych świadczących 

podstawową opiekę zdrowotną. 

 

§ 6. 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja do Projektu zostanie poprzedzona akcją promocyjną prowadzoną przez stronę 

internetową Partnera Wiodącego i Partnera. Ponadto zaplanowano: mailing, prezentację 

projektu podczas spotkań branżowych, konferencji, ogłoszenia w prasie branżowej.  

E-maile informujący o projekcie zostaną rozesłane do wszystkich podmiotów 

zatrudniających potencjalnych Uczestników Projektu. Kluczowa podczas 

rozpowszechniania informacji o projekcie będzie wcześniejsza współpraca z instytucjami 

zatrudniającymi potencjalnych Uczestników Projektu oraz dane kontaktowe osób, które 

uczestniczyły w innych formach wsparcia realizowanych przez Partnera i Partnera 

Wiodącego. Wszelkie informacje dotyczące Projektu dostępne będą na stronie 

internetowej www.ordo.info.pl.  

2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi  

i jednakowymi dla wszystkich potencjalnych Uczestników/Uczestniczek Projektu,  

z zachowaniem równych szans kobiet i mężczyzn oraz równego dostępu mieszkańców 

terenów wiejskich i osób niepełnosprawnych. 

3. Rekrutację Uczestników/Uczestniczek do Projektu prowadzić będzie Partner 

odpowiedzialny za realizację kursu w danym województwie. Ponadto w każdym 

województwie zostanie zatrudniona osoba, która będzie odpowiedzialna za zebranie 



 
  

 

  

dokumentów rekrutacyjnych i przesłanie informacji do Biura Projektu oraz bezpośredni 

kontakt z potencjalnymi Uczestnikami/Uczestniczkami.  

4. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem Projektu oraz na podstawie 

niniejszego Regulaminu. 

10. Podstawą rekrutacji jest terminowe dostarczenie poprawnie wypełnionego i podpisanego 

formularza zgłoszeniowego. 

11. Rekrutacja rozpoczyna się z dniem zamieszczenia na stronie internetowej Projektu 

www.ordo.info.pl ogłoszenia o rozpoczęciu naboru potencjalnych Uczestników/ 

Uczestniczek Projektu.  

12. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły i zostaje zakończona na co najmniej 14 dni 

przed planowanym rozpoczęciem kursu. Partner/Partner Wiodący zastrzega sobie 

możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w momencie zebrania grupu. 

13. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą zgłaszać swój udział poprzez złożenie 

poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego w następujących 

formach:  

1) Osobiście: 

I. województwo podlaskie i dolnośląskie: w siedzibie Polskiego Centrum 

Edukacji i Analiz ORDO sp. z o. o., 15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 56, 

Sekretariat, II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16:00 

(decyduje data wpłynięcia do PCEiA ORDO);  

II. województwo mazowieckie i lubelskie: w siedzibie COLLEGIUM MAZOVIA 

Innowacyjna Szkoła Wyższa, 08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161, pokój A1-

031, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30-14:00 (decyduje data 

wpłynięcia do CM);  

2) osobiście, upoważnionej przez Realizatora Projektu osobie, która będzie 

odpowiedzialna za zebranie dokumentów rekrutacyjnych i przesłanie ich do Biura 

Projektu (tzw. punkt kontaktowy) Informacje dotyczące miejsca oraz terminów 

spotkań z potencjalnymi Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu w poszczególnych 

województwach zostaną zamieszczone na stronie internetowej Projektu: 

www.ordo.info.pl (decyduje data przekazania dokumentów upoważnionej osobie); 



 
  

 

  

3) wysłanie pocztą tradycyjną na adres wskazany w pkt. 1), z dopiskiem „Wysoko 

wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia”, decyduje data wpływu. 

4) Poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie www 

14. Podpisanie formularza zgłoszeniowego stanowi potwierdzenie zapoznania się i 

akceptacji niniejszego Regulaminu.  

15. Przed rozpoczęciem każdego szkolenia Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji  

w oparciu o następujące kryteria:  

1) spełnienie warunków określonych w § 4, § 5 i § 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu;  

2) kryterium premiujące – osoby współpracujące z POZ 

3) kolejność zgłoszeń (decyduje data wpływu). 

16. W przypadku wątpliwości co do kwalifikowalności potencjalnego 

Uczestnika/Uczestniczki Projektu, Realizator Projektu może poprosić o dodatkowe 

dokumenty potwierdzające przynależność do grupy docelowej Projektu.  

17. Potencjalni Uczestnicy/ Uczestniczki Projektu spełniający kryteria formalne,  

a niezakwalifikowani do udziału w Projekcie z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, 

zostaną wpisani na listę rezerwową. Objęcie wsparciem osoby z listy rezerwowej 

możliwe jest w przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki Projektu lub rozwiązania z 

nim umowy, jednak najpóźniej w terminie pozwalającym na pełne skorzystanie z 

uczestnictwa w Szkoleniu.  

18. Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie 

zostaną przesłane drogą e-mailową na adres potencjalnego Uczestnika/ Uczestniczki 

Projektu wskazany w formularzu zgłoszeniowym.  

19. Osoby zakwalifikowane, które nie mogą wziąć udziału w Projekcie mają obowiązek,  

w ciągu 1 dnia kalendarzowego od daty informacji o zakwalifikowaniu, pisemnego 

poinformowania Realizatora Projektu o rezygnacji (dopuszcza się przesłanie skanu  

na adres e-mail, o którym mowa w § 2 pkt 12). 

20. W przypadku konieczności wynikających z warunków organizacyjnych, Realizator 

Projektu dopuszcza zorganizowanie spotkania informacyjnego z osobami 

zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie.  

 



 
  

 

  

 

§ 7. 

Zasady uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być wyłącznie osoba zakwalifikowana  

do udziału w Projekcie, która nie później niż pierwszego dnia wsparcia, przekaże 

pracownikowi Biura Projektu kompletnie wypełnioną Deklarację udziału w Projekcie 

(Załącznik nr 3). 

2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą.  

3. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane będą dostarczyć do Biura 

Projektu inne wymagane przez Realizatora Projektu dokumenty.  

4. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane są do:  

1) przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego; 

2) regularnego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach 

Projektu; 

3) każdorazowego potwierdzania obecności na kursie na liście obecności 

własnoręcznym podpisem; 

4) potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych; 

5) potwierdzenia odbioru podręczników; 

6) potwierdzenia korzystania z przerw kawowych i obiadu; 

7) wypełniania ankiet ewaluacyjnych; 

8) przekazania danych po zakończonym udziale w projekcie, niezbędnych  

do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego projektu w terminie  

do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie; 

9) udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych również po zakończonym 

udziale w projekcie; 

10) informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach związanych z danymi 

personalnymi oraz o zaistnieniu okoliczności powodujących utratę statusu osoby 

spełniającej kryteria grupy docelowej, określone w § 4 niniejszego Regulaminu; 



 
  

 

  

11) każdorazowego potwierdzania skorzystania z noclegu własnoręcznym podpisem  

na stosownej liście (dotyczy osób korzystających z noclegu); 

12) informowania Biura Projektu o braku możliwości wzięcia udziału w zajęciach 

dydaktycznych (w tym braku możliwości skorzystania z noclegu), co najmniej  

na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem zjazdu. 

5. Przed rozpoczęciem zajęć jak i w trakcie ich trwania Uczestnik/Uczestniczka Projektu 

zobowiązany/zobowiązana jest do wypełnienia i podpisania dokumentów związanych  

z uczestnictwem w Projekcie.  

6. Realizacja Szkoleń odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w § 3.  

7. Harmonogramy zjazdów, program oraz informacje o miejscu odbywania się zajęć będą 

przekazywane Uczestnikom/Uczestniczkom poprzez ich adresy e-mail. 

8. W przypadku gdy zjazd w ramach Szkolenia nie dojdzie do realizacji w wyznaczonym 

terminie, z przyczyn niezależnych od Realizatora Projektu:  

1) informacja taka zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu: 

www.ordo.info.pl;  

2) Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani/poinformowane o tym 

fakcie niezwłocznie e-mailem i/lub telefonicznie (zgodnie z danymi 

Uczestnika/Uczestniczki zawartymi w formularzu zgłoszeniowym). 

9. Każdemu Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu zapewnia się:  

1) usługę dydaktyczną;  

2) materiały dydaktyczne, tj: teczka, notes, długopis; szczegółowy program szkolenia, 

harmonogram szkolenia, materiały szkoleniowe); 

3) podręcznik; 

4) obsługę administracyjno-biurową;  

5) możliwość ubiegania się o zwrot kosztów zakwaterowania i podróży dla osób 

zamieszkałych poza miejscem organizacji Szkolenia (zasadę zwrot kosztów 

dojazdu i noclegów określa „Regulamin zwrotu kosztów dojazdu i noclegów w 

ramach projektu „Wysoko wykwalifikowane Kadry systemu ochrony zdrowia”); 

6) przerwę kawową oraz lunch;  



 
  

 

  

10. Każdy Uczestnik Projektu przystępując do Szkolenia wypełni test kompetencji, który 

będzie stanowił odniesienie do wyników testu kompetencji po zakończeniu udziału w 

projekcie.  

11. Po zakończeniu Szkolenia każdemu Uczestnikowi/Uczestnice zostanie wydanie 

zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia. 

 

§ 9. 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1. Pisemna rezygnacja z udziału w Projekcie może nastąpić jedynie w przypadku 

uzasadnionego czynnika zewnętrznego w terminie 5 dni przed rozpoczęciem Szkolenia  

za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu.  

2. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do uczestnictwa w Projekcie,  

na jej miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.  

 

§ 10. 

Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 

1. Uczestnik szkolenia ma prawo do: 

1) uzyskania pełnych informacji dotyczących organizacji szkolenia; 

2) otrzymania planu zajęć oraz harmonogramu poszczególnych zjazdów; 

3) otrzymania materiałów dydaktycznych 

4) oceny i wyrażenia swojej opinii na temat organizacji i programu szkolenia; 

5) usprawiedliwionej pisemnej nieobecności na 10% godzin; 

 

2. Uczestnik szkolenia ma obowiązek: 

1) przestrzegać niniejszy regulamin; 

2) uczestniczyć czynnie we wszystkich objętych programem nauczania; 

3) usprawiedliwić wszystkie nieobecności na zajęciach; 

4) szanować mienie będące własnością Organizatora; 

5) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i uczestników kursu, przestrzegać 

regulaminów przepisów BHP obowiązujących siedzibie Organizatora. 



 
  

 

  

 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

1. Partner Wiodący oraz Partner Projektu zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego 

wykorzystania wizerunku Uczestników/Uczestniczek Projektu do celów promocyjnych 

(zdjęcia ze Szkolenia) pod warunkiem, że materiały zdjęciowe zostały wykonane w 

trakcie trwania Szkolenia.  

2. Partner Wiodący zastrzega sobie prawo wniesienia zmian lub wprowadzenia 

dodatkowych postanowień w Regulaminie na każdym etapie realizacji Projektu.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz innych przepisach 

mających zastosowanie do realizacji Projektu, ostatecznie decyduje Koordynator 

Projektu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2017 r.  

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 –Wzór formularza zgłoszeniowego 

Załącznik nr 2 – Wzór Deklaracji uczestnictwa w Projekcie 

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

Załącznik nr 4 – Wzór umowy z Uczestnikiem/Uczestniczką na udział w Projekcie 

 

 

 


