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Sołonka, dnia 01.08.2018 r. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

pn. „Pierwszy  Żłobek w Lubeni” 

Projekt „Pierwszy Żłobek w Lubeni” nr RPPK.07.04.00-18-0009/18 jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka – „Solanka” realizowanego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII 

Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie 

 

§1 Słownik pojęć 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pn. „Pierwszy  Żłobek w Lubeni”  

nr RPPK.07.04.00-18-0009/18, zwanym dalej projektem, zasady rekrutacji, zasady organizacyjne, 

zasady uczestnictwa w projekcie, zasady monitoringu, zasady rezygnacji i wykluczenia  

z uczestnictwa w projekcie oraz postanowienia końcowe.  

2. Użyte w niniejszym regulaminie i załącznikach pojęcia oznaczają: 

 Beneficjent - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka – „Solanka” w niniejszym regulaminie pojęcia: 

beneficjent, projektodawca, prowadzący żłobek i wnioskodawca używane są zamiennie, 

 Wniosek – oznacza wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Pierwszy Żłobek w Lubeni”, 

 Projekt - przedsięwzięcie realizowane w ramach działania, będące przedmiotem umowy  

o dofinansowanie projektu między beneficjentem a Wojewódzkim Urzędem Pracy, 

 Termin realizacji projektu - okres od 2018-07-01 do: 2020-08-31, 

 EFS – Europejski Fundusz Społeczny, 

 WUP– Wojewódzki Urząd Pracy, 

 RPO WP 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, 

 UE - Unia Europejska, 

 Rodzic - ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów 

prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. 

 Osoba powracająca na rynek pracy – osoba, która przed urodzeniem dziecka i w czasie sprawowania 

opieki nad nim była osobą zatrudnioną. 

 Osoba wchodząca na rynek pracy - osoba, która przed urodzeniem dziecka i w czasie sprawowania 

opieki nad nim była bezrobotna lub bierną zawodowo. 

 Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 

zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi 

przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są 

zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby 

zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet 

jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub 

rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń  

z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi1. 

                                                                 
1 Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż 
jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.  
W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną.
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Osoby bierne zawodowo osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie 

pracują2 i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne 

zawodowo. Osoby będące 

Osoby na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką 

nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu 

rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne 

(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).3 Osoby prowadzące działalność na własny 

rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są 

uznawane za bierne zawodowo. 

 Dziecko niepełnosprawne - dziecko uczęszczające do przedszkola, szkoły lub placówki posiadające 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 14.  

 Osoba z niepełnosprawnością - osoba niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których 

mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 

535 z późn. zm.), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym 

stan zdrowia. 

2. Żłobek - jedna z form opieki nad małymi dziećmi ( w wieku od 20 tygodni do 3 roku życia), których 

celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad 

                                                                 
2 Osoby pracujące to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie,  
z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo 
nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową – są 
również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  

a. osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli 
przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;  

b. osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli 
nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania 
swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy 
siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach);  
c. osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego 
zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie 
pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład 
w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez 
spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność 
członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”.  
Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie 
tygodnia odniesienia nie są uznawani za "osoby pracujące" – o ile obowiązkowy pobór i powołanie do wojska dotyczy państwa 
członkowskiego.  
Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia 
płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) 
są uznawane za „osoby pracujące”.  
Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem 
w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne 
zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).  
„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie  
z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób 
bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe 
zwolnienie z pracy. Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku prac, które mogą 
istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. 
Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się 
również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest udział w kosztach 
zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie 
koszty pracy są pokrywane przez określony czas ze środków publicznych. 
3

 Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku  
z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.  
W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo, chyba, że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas 
zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną.

 

 



 

3 
 

dziećmi). Ma wspierać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, ale przede wszystkim zapewniać 

dziecku możliwość uczenia się poprzez zabawę oraz opiekę w czasie, gdy rodzice nie mogą jej 

sprawować osobiście np. w czasie gdy są w pracy. 

 

§2 Informacje ogólne 

1. Uczestnikami projektu są rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku do 3 roku życia  

w przypadku, gdy co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych powraca na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. 

2. Przez rodzica/opiekuna prawnego należy rozumieć  

a) osobę bezrobotną lub osobę bierną zawodowo pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na 

obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, która przerwała karierę zawodową ze względu na 

urodzenie dziecka lub przebywającą na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub 

wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1666 z późn. zm.); 

b) osobę opiekującą się dzieckiem do lat 3, której w okresie opieki nad dzieckiem kończy się 

umowa o pracę, osobę zatrudnioną na czas określony, pracującą będącą w trakcie przerwy 

związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy 

dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.); 

3. Zatrudnienie – oznacza bycie pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osobę zatrudnioną na 

podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także 

wykonanie pracy na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych 

(m.in. umowa zlecenia, umowa o dzieło), status rolnika oraz domownika jak również prowadzenie 

działalności gospodarczej. 

4. Projekt obejmuje mieszkańców gminy Lubenia. 

5. Biuro projektu mieści się w Sołonka 23, 36-043 Lubenia. 

6. Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej  

15 rodzicom/opiekunom prawnym (15 kobietom) z terenu gminy Lubenia mających utrudniony dostęp 

do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie dostępności 

opieki żłobkowej, tj. utworzenie 15 nowych bezpłatnych miejsc opieki żłobkowej dostosowanych do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie fachowej opieki nad dziećmi w wieku  

do lat 3 w okresie 24 miesięcy od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. w  żłobku pn „Radosne Słoneczko”  

w Sołonce. 

7. Nadzór oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych w regulaminie należy do kompetencji 

Kierownika Projektu. 

8. Informacje o realizowanym projekcie, możliwości, warunkach udziału w projekcie, wymaganych 

dokumentach rekrutacyjnych i terminach rekrutacji do projektu przekazywane są: 

a. na spotkaniach z uczestnikami projektu, 

b. poprzez informacje na tablicy ogłoszeń, 

c. za pośrednictwem strony internetowej Beneficjenta tj. https://solanka.itl.pl oraz na 

portalu facebook. 

d. w Biurze Projektu. 

§3 Rekrutacja 

1. Do projektu zostanie przyjętych 15 osób (15 K) spełniających kryteria uczestnictwa. 

2. Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równości szans  

i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

https://solanka.itl.pl/
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kobiet i mężczyzn. W przypadku braku wolnych miejsc Rodzice dzieci zostaną umieszczeni na liście 

rezerwowej. 

3. Rekrutacja rozpocznie się 01.08.2018 r. Planowany termin zakończenia rekrutacji to 27.08.2018r. 

Rekrutacja będzie miała charakter ciągły w przypadku gdy w projekcie będą wolne miejsca. 

4. Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Projekcie przyjmowane będą w biurze Projektu 

osobiście lub drogą pocztową w godzinach pracy biura tj. od 8.00 do 14.00. W celu zapewnienia 

uczestnictwa w rekrutacji osobom z niepełnosprawnościami przewidujemy możliwość złożenia 

formularza rekrutacyjnego online (za pomocą poczty elektronicznej) lub spotkanie w domu osoby 

zainteresowanej. Materiały informacyjne i projektowe będą w zależności od potrzeb dostępne  

w wersji: elektronicznej, druku powiększonym, pisanej alfabetem Braille’a, języku łatwym, nagranie 

tłumaczenia na język migowy na nośniku elektronicznym, itp. 

5. Etapy rekrutacji: 

a. ogłoszenie naboru 

b. spotkanie informacyjne z rodzicami/opiekunami prawnymi 

c. przyjmowanie i weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych 

d. utworzenie listy rankingowej i listy rezerwowej. 

6. Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione będą osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, które zgłoszą 

chęć uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego wraz  

z niezbędnymi oświadczeniami oraz spełniają następujące kryteria rekrutacji: 

a) Posiadają status rodzica lub opiekuna prawnego dziecka do lat 3, który z powodu 

obowiązku opieki nad dzieckiem przerwał karierę zawodową ze względu na urodzenie się 

dziecka lub przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym  

w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy – (weryfikacja na podstawie 

oświadczenia); 

(Do żłobka przyjmowane będą dzieci w wieku: od 20 tygodnia życia do momentu 

ukończenia 3 roku życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie 

dziecka wychowaniem przedszkolnym — 4 rok życia). 

b) Złożą deklarację chęci powrotu na rynek pracy, po przerwie związanej  

z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat 

/zarejestrowania się jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy/podjęcia zatrudnienia – 

(weryfikacja na podstawie oświadczenia); 

c) Zamieszkują na terenie Gminy Lubenia – (weryfikacja na podstawie oświadczenia); 

Ponadto: 

a) Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim przedkładają 

zaświadczenie z ZUS/KRUS lub zaświadczenie od pracodawcy o urlopie 

rodzicielskim/macierzyńskim; 

b) Osoby bezrobotne/poszukujące pracy zarejestrowane w PUP przedkładają 

zaświadczenie z PUP o statusie na rynku pracy;  

c) Osoby bezrobotne/poszukujące pracy niezarejestrowane w PUP przedkładają 

oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej/poszukującej pracy;  

d) Osoby bierne zawodowo – przedkładają oświadczenie o statusie osoby biernej 

zawodowo. 

Kryteria punktowe: 

1. Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji otrzymują: 

a) rodzic/e dziecka korzystający ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 3 pkt, weryfikacja na podstawie oświadczenia; 

b) rodzic/e dziecka z niepełnosprawnością: 2 pkt, na podstawie zaświadczenia; 

c) kobieta samotnie wychowująca dziecko: 1 pkt, weryfikacja na podstawie oświadczenia. 
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2. Wszystkie kryteria rekrutacji kandydat powinien spełnić również na etapie podpisywania umowy 

uczestnictwa w Projekcie. 

3. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu w dni robocze  

w godzinach od8.00 do14.00 w trakcie trwania rekrutacji lub na adres e-mail: 

srwsolanka@gmail.com. 

4. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

5. Z osobami zakwalifikowanymi do uczestnictwa w Projekcie zostaną podpisane umowy uczestnictwa 

w projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

§4 Obowiązki Uczestników 

1. Uczestnik ma prawa do udziału w Projekcie do 31 sierpnia 2020 r. 

2. Uczestnik ma obowiązek współpracy z Organizatorem w ramach projektu, w szczególności jest 

zobowiązany do wypełniania ankiet, formularzy, deklaracji oraz list dostarczanych przez 

Organizatora. Obowiązek ten jest aktualny przez cały okres uczestnictwa  

w Projekcie. 

3. Uczestnik ma obowiązek podjąć aktywność zawodową i przedłożyć prowadzącemu żłobek na 

bieżąco, a najpóźniej do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie:  

 zaświadczenie od pracodawcy o powrocie po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, 

wychowawczym; 

 oświadczenie osoby prowadzącej działalność na własny rachunek wraz z zaświadczeniem z CEIDG  

o wznowieniu działalności (powrót do prowadzenia działalności); 

 zaświadczenie z PUP o dokonaniu rejestracji o statusie osoby poszukującej pracy (w przypadku osób 

biernych zawodowo); 

 zaświadczenie od pracodawcy o podjęciu zatrudnienia (w przypadku osoby bezrobotnej). 

4. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do dostarczania dokumentów wskazanych  przez Organizatora. 

5. Udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom zewnętrznym 

zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

§5 Wsparcie w ramach Projektu 

1. Wsparciem objętych zostanie 15 rodziców/opiekunów prawnych spełniających kryteria dostępu. 

2. Wsparcie w ramach Projektu polega na opiece nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. 

3. Opieka żłobkowa jest sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2014-2020. Od 

rodziców nie będzie pobierana opłata stała ani za wyżywienie. 

4. Opieka zapewniona zostanie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 

w godzinach od 6.30 do 17.00. 

5. W ciągu dnia żłobek będzie zapewniał właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną przez 

prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

dziecka.  

6. W ramach opieki żłobkowej dzieciom zostanie zapewnione całodzienne wyżywienie. Wszystkie dzieci 

do ukończenia 1 roku życia będą żywione zgodnie ze schematem żywienia niemowląt. Dzieci, które 

ukończyły 1 rok życia będą korzystać z 5 posiłków dziennie zgodnie z zaleceniami żywienia dzieci 

zdrowych w wieku 1-3 lat opracowanymi przez zespół ekspertów powołany przez KONSULTANTA 

KRAJOWEGO DS. PEDIATRII, tj. ze śniadania, 2-go śniadania, obiadu (I i II danie) podwieczorku. 

Istnieje również możliwość indywidualnego ustalenia menu z uczestnikami projektu oraz 

dostosowanie go do indywidualnych potrzeb dziecka, w szczególności dziecka z niepełnosprawnością. 
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§6 Zasady rezygnacji i wykluczenia z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie może nastąpić wyłącznie na skutek ważnych zdarzeń losowych 

niezależnych od Uczestnika Projektu. 

2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej. 

Oświadczenie Uczestnika należy złożyć w siedzibie Biura Projektu lub drogą elektroniczną. 

3. Organizator może rozwiązać umowę i skreślić dziecko z listy wychowanków – z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia – w przypadku gdy: 

a. zostanie złożony pisemny wniosek Uczestnika, 

b. niewywiązywania się przez Uczestnika ze zobowiązań wynikających z niniejszego 

Regulaminu. 

c. złożenia oświadczeń zawierających nieprawdziwe informacje. 

4. Rodzice mogą rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia  

w przypadku: 

a. udokumentowanego niewłaściwego sprawowania opieki nad Dzieckiem przez żłobek, 

b. niezagwarantowania Dziecku bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu w żłobku, 

c. innych ważnych powodów. 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przekazywać do 

Kierownika Projektu. 

2. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się 

obowiązujące po opublikowaniu informacji o zmianie Regulaminu. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

5. Regulamin zawiera załączniki: 

Załącznik 1 - Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami; 

Załącznik 2 - Umowa uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami. 


