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Rozdział I Postanowienia ogólne 

 

§ 1  

Definicje 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Międzynarodowe Standardy w spawalnictwie” 

(RPWM.02.03.02-28-0047/17) realizowany przez Techpal Sp. z o. o. w ramach Osi priorytetowej 02 – 

Kadry dla gospodarki Działania 02.03– Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Poddziałanie 

02.03.02 – Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

2. Realizatorze Projektu – należy przez to rozumieć Techpal Sp. z o. o. z siedzibą  

w Olsztynie (10-685) przy ul. Barcza 16 

3. Potencjalnym Uczestniku/Uczestniczce – należy przez to rozumieć osobę, która jest zainteresowana 

udziałem w projekcie i spełnia kryteria udziału w projekcie. 

4. Uczestniku/Uczestniczce Projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w 

projekcie. 

5. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć Biuro Projektu w Olsztynie, ul. Barcza 16, 10-685 Olsztyn. 

6. Stronie internetowej projektu – należy przez to rozumieć stronę internetową 

http://techpal.com.pl/miedzynarodowe-standardy-w-spawalnictwie_588622.html 

7. Regulaminie rekrutacji – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin rekrutacji 

Uczestników/Uczestniczek Projektu „„Międzynarodowe Standardy w spawalnictwie”. 

  

§ 2. 

 Informacje o projekcie 

1. Projekt realizowany jest przez Techpal Sp. z o. o. w ramach Osi priorytetowej 02 – Kadry dla gospodarki 

Działania 02.03– Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Poddziałanie 02.03.02 – Rozwój 

kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest w ramach umowy nr RPWM.02.03.02-28-0047/17-00 podpisanej 

z Województwem warmińsko-mazurskim w Olsztynie. 

3. Celem projektu jest wzrost kompetencji i umiejętności u min. 90% osób w grupie 120 os. ( w tym 4 kobiet) 

z województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizację kompleksowego procesu odpowiadającego na 

potrzeby lokalnych pracodawców i przygotowującego do pracy w spawalnictwie zgodnie z 

międzynarodowymi standardami w terminie od II 2018 do I 2020 

4. Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r.  – 31.01.2020 r. 

5. Adresatami projektu są osoby pracujące, uczące się lub bezrobotne, pełnoletnie, zamieszkujące na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego 
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a) W ramach Projektu przyjmuje się do realizacji następujące szkolenia dofinansowane do 90% wartości 

udziału w projekcie : 

 
Metoda TIG -141 (program szkolenia zgodnie z Wytycznymi W-14/IS-03): 

Moduł I – Spawacz spoin pachwinowych FW – 103 h na grupę + 4h egzamin 

Moduł II – Spawacz blach spoinami czołowymi BW-P -  102 h na grupę + 4h egzamin 

Moduł III – Spawacz rur spoinami czołowymi BW – T – 111 h na grupę + 4h egzamin 

Rysunek techniczny i czytanie dokumentacji technicznej  - 48h  

lub 

Metoda MAG - 135 (program szkolenia zgodnie z Wytycznymi W-14/IS-02): 

Moduł I – Spawacz spoin pachwinowych FW – 147 h na grupę + 4h egzamin 

Moduł II – Spawacz blach spoinami czołowymi BW-P -  112h na grupę + 4h egzamin 

Moduł III – Spawacz rur spoinami czołowymi BW – T – 97 h na grupę + 4h egzamin 

Rysunek techniczny i czytanie dokumentacji technicznej  - 48h  

b) Planowana liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu wynosi 120,  

w tym w okresie: 

− II-VIII 2018 r. – 30 osób. (20 osób w Olsztynie, 10 osób w Kętrzynie) 

− VII 2018 r. - I 2019 r. – 30 osób. (20 osób w Olsztynie, 10 osób w Kętrzynie) 

− I-VII 2019 r. – 30 osób. (20 osób w Olsztynie, 10 osób w Kętrzynie) 

− VII 2019 r.-I 2020 r. – 30 osób. (20 osób w Olsztynie, 10 osób w Kętrzynie) 

 

§ 3.  

Obowiązywanie Regulaminu 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji do projektu oraz udziału w projekcie. 

2. Regulamin obowiązuje od daty zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji, wiążąca dla potencjalnych uczestników/-czek 

i uczestników/-czek projektu, należy do Realizatora projektu. 

4. Regulamin rekrutacji może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów 

programowych, a także w przypadku gdyby to było konieczne z uwagi na zmianę warunków umowy o 

dofinansowanie oraz innych przyczyn obiektywnych. 

5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w biurze projektu Techpal Sp. z o. o. w  Olsztynie 

 przy ul. Barcza 16. 

 

Rozdział II Rekrutacja do projektu 

§ 4. 

 Cel działań rekrutacyjnych 

1. Celem działań rekrutacyjnych w projekcie jest zakwalifikowanie do udziału w projekcie osób, które 

spełniają kryteria dostępu i jednocześnie, na podstawie analizy kryteriów uczestnictwa oraz kompetencji 
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i predyspozycji przeprowadzonej przez kierownika projektu i lekarza medycyny pracy, rokują największe 

szanse na zakończenie udziału w projekcie. 

 

§ 5.  

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikami/uczestniczkami Projektu mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie województwa 

warmińsko – mazurskiego a w szczególności subregion olsztyński. 

2. Uczestnikami/uczestniczkami Projektu mogą być wyłącznie kobiety i mężczyźni którzy ukończyli 18 r.ż. 

3. Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby pracujące lub uczące się, lub bezrobotne  

4. Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być wyłącznie osoby, które nie posiadają przeciwwskazań 

zdrowotnych do uczestnictwa w szkoleniach zawodowych oraz osoby które nie prowadzącą działalności 

gospodarczej. 

§ 6.  

Przebieg procesu rekrutacji 

1. W projekcie zostaną przeprowadzone 4 procesy rekrutacji. 

2. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych łącznie 120 osób, tj. po 30 osób  

w każdym procesie rekrutacji. 

3. Do przeprowadzenia rekrutacji Uczestników/czek Projektu zostanie każdorazowo powołana komisja 

rekrutacyjna w składzie: 

− Lekarz medycyny pracy 

− Kierownik projektu 

4. Komisja rekrutacyjna w porozumieniu z Biurem Projektu wyznaczy terminy spotkań informacyjno – 

rekrutacyjnych przed każdym etapem rekrutacji. 

5. Informacja o naborze w każdym etapie rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Realizatora Projektu, na portalach internetowych oraz na plakatach  

i ulotkach dystrybuowanych w Olsztynie i na terenie województwa wamińsko-mazurskiego. 

6. Zgłoszenia do projektu można dokonać poprzez osobiste wypełnienie karty zgłoszeniowej w wersji 

papierowej w Biurze projektu w Olsztynie. Osoby, które wypełnią formularz, zostaną poinformowane 

przez Biuro projektu telefonicznie, listownie lub mailowo o terminach spotkań informacyjno – 

rekrutacyjnych. Zakres danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

7. Podczas spotkania informacyjno-rekrutacyjnego potencjalni uczestnicy projektu zostaną zapoznani 

szczegółowo z zasadami udziału w projekcie i obowiązkami uczestnika projektu oraz zobowiązani będą 

podpisać i/lub wypełnić: 

− listę obecności potwierdzającą udział w spotkaniu informacyjno – rekrutacyjnym  

− kartę zgłoszeniową uczestnika projektu (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) 

− oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu (załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu) 

− oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) 
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8. Każdy potencjalny Uczestnik/czka, spełniający warunki uczestnictwa, o których mowa w §5, weźmie udział 

w badaniach lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do uczestnictwa w projekcie. 

9. Efektem końcowym procesu rekrutacji w każdym etapie będzie zakwalifikowanie do udziału w projekcie 

30 osób, wybranych przez zespół projektowy (lekarz medycyny pracy, kierownik projektu) spośród 

wszystkich osób, o których mowa w ust. 9 i 10. 

10. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie będzie dostępna w Biurze projektu, a Uczestnicy 

zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji telefonicznie, listownie lub mailowo. 

11. Osoby, które spełniają kryteria dostępu, a nie zostały zakwalifikowane do udziału  

w projekcie, zostaną zapisane na listę rezerwową. Lista rezerwowa jest przynależna wyłącznie do 

określonego etapu realizacji Projektu. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z listy osób 

zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce może zająć pierwsza,  

a w razie braku jej zgody - kolejna osoba z listy rezerwowej. 

12. Zakwalifikowanie do udziału w Projekcie osoby z listy rezerwowej może nastąpić  

w przypadku, gdy do dnia jej zakwalifikowania w danym etapie realizacji projektu zrealizowano nie więcej 

niż 20% liczby godzin warsztatów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt c) oraz gdy osoba ta spełnia wszystkie 

kryteria dostępu na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie. 

 

§ 7.  

Kryteria kwalifikowania do projektu 

1. Podstawowe kryteria kwalifikowania Potencjalnego uczestnika/-czki do Projektu obejmują: 

− spełnianie przez Potencjalnego Uczestnika warunków określonych w § 5, 

− wypełnienie i podpisanie przez Potencjalnego Uczestnika dokumentów wymienionych w § 6 ust. 7, 

− kolejność zgłoszeń 

2. Wśród Potencjalnych Uczestników/-czek, którzy spełniają kryteria określone w ust. 1, pierwszeństwo do 

udziału w projekcie będą miały osoby, które spełnią następujące kryteria pierwszeństwa: 

− płeć: kobieta 

− osoby wyrażające zainteresowane całym cyklem szkoleniowym. 

− kolejność zgłoszeń 

3. Osoby, które złożą fałszywe oświadczenia odnośnie spełniania kwalifikowalności udziału w projekcie 

zostaną wykluczone z uczestnictwa w procesie rekrutacji, jeżeli fakt złożenia fałszywego oświadczenia 

wyjdzie na jaw podczas procesu rekrutacji. Jeżeli fakt złożenia fałszywego oświadczenia wyjdzie na jaw po 

rozpoczęciu udziału w Projekcie, osoba, która złożyła fałszywe oświadczenie, zostanie wykluczona  

z udziału w Projekcie w trybie natychmiastowym i obciążona kosztami, które Realizator projektu poniósł z 

tytułu jej udziału w projekcie. 

 

Rozdział III Warunki udziału w projekcie 

§ 8.  

Formy wsparcia gwarantowane Uczestnikom i Uczestniczkom 

przez Realizatora Projektu 
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1. W ramach Projektu Realizator gwarantuje zakwalifikowanym Uczestnikom i Uczestniczkom dofinansowanie 

wysokości 90%  wartości udziału w projekcie: 

a) szkolenia zawodowe w zakresie spawania metodą TIG-141 lub MAG-135 zgodnie z wytycznymi W-

14/IS-03 oraz W-14/IS-02. Uczestnicy na etapie rekrutacji wskazują metodą w, której chcą się szkolić. 

b) zwrot kosztów dojazdu na na szkolenia zawodowe, przy czym szczegółowe zasady wypłaty zwrotu 

kosztów dojazdu zostały określone w § 10; 

c) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Uczestnik/Uczestniczka jest objęty w okresie 

udziału, szkoleniu zawodowym; 

d) przekazanie na własność materiałów szkoleniowych i piśmienniczych związanych z uczestnictwem w 

szkoleniu zawodowym, 

e) opłacenie kosztu podejścia do zewnętrznych egzaminów oraz wydania certyfikatów/uprawnień 

związanych ze specjalistycznym szkoleniem,  

f) w przypadku niezaliczenia egzaminu w pierwszym terminie, opłacenie pierwszego egzaminu 

poprawkowego. 

 

§ 9.  

Zasady wypłaty zwrotu kosztów dojazdu 

1. Zwrot kosztów dojazdu, o którym mowa w § 8 pkt b) będzie wypłacany Uczestnikom/Uczestniczkom 

dojeżdżającym na szkolenia zawodowe. 

2. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi na podstawie dostarczonych do Realizatora Projektu: 

a) w przypadku dojazdu na zajęcia z miejsca zamieszkania środkiem komunikacji publicznej – oryginałów 

biletów jednorazowych publicznego środka transportu, którym Uczestnik projektu dojechał z miejsca 

zamieszkania do miejsca realizacji szkoleń zawodowych i z powrotem, 

b) w przypadku dojazdu na zajęcia z miejsca zamieszkania własnym samochodem 

- kserokopii prawa jazdy Uczestnika projektu, kserokopii dowodu rejestracyjnego samochodu, którym 

Uczestnik projektu dojeżdża na warsztaty oraz zaświadczenia od przewoźnika o koszcie najtańszego biletu 

na przejazd środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania Uczestnika projektu do miejsca 

realizacji szkoleń zawodowych i z powrotem, 

c) w przypadku dojazdu na zajęcia z miejsca zamieszkania samochodem użyczonym 

- kserokopii prawa jazdy Uczestnika projektu, kserokopii dowodu rejestracyjnego samochodu, którym 

Uczestnik projektu dojeżdża na szkolenia zawodowe, oświadczenia właściciela pojazdu o użyczeniu 

samochodu Uczestnikowi projektu w celu dojeżdżania na szkolenie zawodowe oraz zaświadczenia od 

przewoźnika o koszcie najtańszego biletu na przejazd środkiem komunikacji publicznej z miejsca 

zamieszkania Uczestnika projektu do miejsca realizacji szkoleń zawodowych i z powrotem, 

2. Zwrot kosztu za dojazd na szkolenia zawodowe w danym miesiącu kalendarzowym, wypłacony będzie 

w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia udziału w szkoleniu zawodowym, pod warunkiem dostarczenia 

przez Uczestnika projektu do Biura projektu wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w 

ust. 4, oraz pod warunkiem dostępności środków na wydzielonym koncie bankowym projektu. 

 



 

 

Strona | 7 

§ 10.  

Obowiązki Uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie 

1.   Każdy Uczestnik/Uczestniczka zakwalifikowany do projektu zobowiązuje się do: 

a) Wpłaty 10 % wartości kosztów udziału w projekcie tj. 1 239,00 zł (413,00zł x trzy moduły)  

b) Udziału we wszystkich szkoleniach przewidzianych w projekcie tj.   

 Metoda TIG -141 (program szkolenia zgodnie z Wytycznymi W-14/IS-03): 

Moduł I – Spawacz spoin pachwinowych FW – 103 h na grupę + 4h egzamin 

Moduł II – Spawacz blach spoinami czołowymi BW-P -  102 h na grupę + 4h egzamin 

Moduł III – Spawacz rur spoinami czołowymi BW – T – 111 h na grupę + 4h egzamin 

Rysunek techniczny i czytanie dokumentacji technicznej  - 48h  

lub  

 Metoda MAG - 135 (program szkolenia zgodnie z Wytycznymi W-14/IS-02): 

Moduł I – Spawacz spoin pachwinowych FW – 147 h na grupę + 4h egzamin 

Moduł II – Spawacz blach spoinami czołowymi BW-P -  112h na grupę + 4h egzamin 

Moduł III – Spawacz rur spoinami czołowymi BW – T – 97 h na grupę + 4h egzamin 

Rysunek techniczny i czytanie dokumentacji technicznej  - 48h 

c) wypełnienia rzetelnie i zgodnie z prawdą oraz podpisania przedstawionych przez Realizatora projektu 

dokumentów związanych z uczestnictwem w projekcie: 

 deklaracja świadomego uczestnictwa w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 4 do 

regulaminu 

 oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb projektu, którego wzór 

stanowi załącznik nr 3 do regulaminu 

 oświadczenie o spełnianiu kryteriów dostępu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu 

 oświadczenie o zwrocie kosztów dojazdu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do regulaminu 

d) akceptacji warunków udziału w Projekcie poprzez podpisanie formularza „Deklaracja świadomego 

uczestnictwa w projekcie” (załącznik nr 4) i umowy z Realizatorem Projektu, 

e) aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, w wymiarze co najmniej 80% liczby godzin 

przewidzianych dla ww. zajęć łącznie. 

f) jeżeli program specjalistycznego szkolenia zawodowego będzie przewidywał płatny egzamin 

kwalifikacyjny, to w przypadku nie zaliczenia egzaminu w pierwszym terminie, koszt egzaminu 

poprawkowego Techpal Sp. z o. o. 

g) wypełniania/uzupełniania wszelkich dokumentów wynikających z prawidłowej realizacji projektu w 

trakcie korzystania przez niego  z przewidzianych form wsparcia. 

h) zachowania dobrych obyczajów w trakcie uczestnictwa w zajęciach objętych projektem, 

w szczególności do zachowania zgodnego z powszechnie przyjętymi zasadami i normami społecznymi, 

i) bieżącego informowania Biura projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w 

Projekcie, 
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j) uczestnictwa w minimum 80% wszystkich zajęć dydaktycznych w ramach procesu szkoleniowego, do 

którego się zakwalifikował – potwierdzonego własnoręcznym podpisem na listach obecności, 

k)  wypełniania w trakcie trwania szkolenia ewaluacyjnych formularzy ankietowych, 

l) Uczestnik projektu zobowiązuje się do współpracy z Zespołem Realizującym Projekt,  

 

§ 11.  

Nieobecność na zajęciach i jej konsekwencje 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na wszelkich zajęciach 

organizowanych w ramach projektu (zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie, oświadczenie uczestnika, 

itp.). Techpal Sp. z o. o. będzie usprawiedliwiać wyłącznie nieobecności wynikające z przyczyn powstałych na 

skutek choroby, siły wyższej lub innej przyczyny zaakceptowanej przez Techpal Sp. z o. o. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do telefonicznego (89 542 98 21) lub mailowego (spawacz@techpal.com.pl) 

informowania Zespołu Realizującego Projekt o wszelkich nieobecnościach w całym okresie jego uczestnictwa 

w projekcie: 

- w przypadku zwolnienia lekarskiego – w dniu jego wystawienia,  

- w przypadku planowanego urlopu w trakcie szkoleń zawodowych – minimum 3 dni przed rozpoczęciem 

urlopu, 

- w sytuacjach innych wcześniej nieprzewidzianych – niezwłocznie po powzięciu informacji o danej sytuacji, 

- w przypadku konieczności wcześniejszego wyjścia z zajęć grupowych (szkolenia zawodowe) –  bezpośrednio 

przed opuszczeniem zajęć poinformować prowadzącego zajęcia oraz adnotację na liście obecności z godziną 

faktycznego opuszczenia zajęć. 

3. W przypadku nieusprawiedliwienia trzydniowej nieobecności Realizator projektu zastrzega sobie prawo 

do wykluczenia uczestnika/uczestniczki z udziału w projekcie. 

 

§ 12.  

Wypowiedzenie umowy 

1. Organizator może wypowiedzieć umowę z Uczestnikiem Projektu bez zachowania terminu w 

przypadku: 

a) Rozwiązania przez Techpal Sp. z o.o. umowy o dofinansowanie projektu, 

b) Rażącego naruszenia przez Uczestnika projektu postanowień niniejszej umowy, w szczególności 

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach. 

2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w projekcie może nastąpić z przyczyn niezależnych od 

Uczestnika/Uczestniczki (każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Realizatora projektu). 

3. Uczestnik/Uczestniczka ma obowiązek złożyć rezygnację w formie pisemnej wraz  

z wyczerpującymi wyjaśnieniami w Biurze Projektu. 

4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie lub skreślenie z listy uczestników w trakcie 

trwania formy wsparcia, Organizator obciąży Uczestnika Projektu pełnymi kosztami usługi wyliczonymi na 1 

uczestnika, określonymi w budżecie projektu. 
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5. Realizator Projektu zastrzega sobie również prawo odstąpienia od obciążenia Uczestnika/Uczestniczki 

kosztami, o których mowa w ust. 4, jednakże decyzje w tej sprawie będzie podejmował indywidualnie 

w przypadku pojawienia się przesłanek ku temu.  

6. Realizator Projektu może wykluczyć Uczestnika/Uczestniczkę z udziału w Projekcie ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadkach, kiedy Uczestnik/Uczestniczka: 

a) opuści bez usprawiedliwienia więcej niż 20% godzin zajęć przewidzianych na szkoleniach zawodowych, 

b) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia w projekcie, 

c) będzie uczestniczył/-a w zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 

d) nie będzie zachowywał/-a dobrych obyczajów w trakcie uczestnictwa w zajęciach objętych projektem, 

w szczególności jego/jej zachowanie będzie niezgodne z powszechnie przyjętymi zasadami i normami 

społecznymi. 

 

Rozdział IV Postanowienia końcowe 

§ 13. 

1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy 

o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Uczestnikom/uczestniczkom nie przysługują żadne inne 

roszczenia wobec Realizatora projektu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego 

dostępne na stronie internetowej Serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego http://rpo.warmia.mazury.pl/ oraz na stronie internetowej 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl  

 

§ 14. Załączniki do regulaminu 

 załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa  

załącznik nr 2 – oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu 

załącznik nr 3 – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

załącznik nr 4 – Deklaracja świadomego uczestnictwa w projekcie 

załącznik nr 5 – Oświadczenie o zwrocie kosztów dojazdu 

 

 

Zatwierdzam 

Kierownik projektu 

Olsztyn, 26.11.2018r.  

http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

