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Regulamin uczestnictwa w projekcie  

„Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Humanitas”  

nr POWR.03.01.00-00-KN34/18 realizowanym przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu, w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin projektu określa: 

1) zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie o numerze nr POWR.03.01.00-00-KN34/18  

pt. „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Humanitas”, w zakresie 

edukacji na kierunkach  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - 4 letnie stacjonarne jednolite 

studia magisterskie oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – stacjonarne magisterskie 

studia od VII semestru, w tym w szczególności zasady przyjmowania zgłoszeń oraz procedury 

kwalifikacyjnej; 

2) warunki organizacji zajęć/praktyk w projekcie o numerze POWR.03.01.00-00-KN34/18 

pt. „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Humanitas”. 

2. Regulamin stosuje się do Uczestników/Uczestniczek projektu zakwalifikowanych do udziału w Projekcie 

o numerze POWR.03.01.00-00-KN34/18 pt. „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej 

Szkole Humanitas”. 

 

§ 2 
Definicje 

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1) Projekt – projekt nr POWR.03.01.00-00-KN34/18 pt. „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

w Wyższej Szkole Humanitas”, realizowany w ramach umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy 

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Wyższą Szkołą Humanitas; 

2) Miejsce realizacji projektu - Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec;  

3) Okres realizacji projektu - projekt realizowany będzie w okresie wskazanym we wniosku 

o dofinansowanie; 

4) Lider projektu - Wyższa Szkoła Humanitas (WSH) z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43, 

41- 200 Sosnowiec; 

5) Wniosek  o dofinansowanie projektu - wniosek o dofinansowanie projektu nr POWR. 03.01.00-00-

KN34/18; w przypadku wprowadzenia zmian we wniosku przez Wniosek o dofinansowanie projektu 

rozumie się aktualną wersję wniosku wraz ze zmianami; 

6) Instytucja Zarządzająca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, 



 

2 

przy ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa; 

7) Umowa o dofinansowanie projektu - umowa zawarta pomiędzy Instytucją Pośredniczącą 

a Beneficjentem, określająca zasady realizacji i finansowania projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza, edukacja, rozwój; 

8) Umowa dot. organizacji i opłat za studia - Umowa zawarta między Uczestnikiem/Uczestniczką 

projektu, której przedmiotem są warunki odpłatności za usługi edukacyjne na studiach wyższych 

prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanitas jako studia: Pedagogika przedszkolna 

i wczesnoszkolna - 4 letnie stacjonarne jednolite studia magisterskie oraz Pedagogika przedszkolna 

i wczesnoszkolna – stacjonarne magisterskie studia od VII semestru oraz wzajemne prawa i obowiązki 

stron; 

9) Biuro Projektu – komórka organizacyjna Lidera projektu utworzona celem zarządzania i obsługi 

Projektu oraz kontaktu i współpracy z Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu, z siedzibą w Wyższej 

Szkole Humanitas, przy ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec;  

10) Kandydat – osoba zgłaszająca się na kierunki studiów objęte projektem, tym samym zgłaszająca chęć 

uczestnictwa w Projekcie; 

11) Uczestnik/Uczestniczka projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie; 

12) Studia – kierunki studiów WSH objęte projektem: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - 4 

letnie stacjonarne jednolite studia magisterskie oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 

stacjonarne magisterskie studia od VII semestru;  

13) Godzina – godzina (h) dydaktyczna, czyli trwająca 45 minut godzina lekcyjna; 

14) Praktyki – śródroczne zajęcia praktyczne realizowane w przedszkolach, publicznych i niepublicznych 

szkołach podstawowych oraz instytucjach opiekuńczo – wychowawczych i poradniach 

psychologiczno – pedagogicznych oraz praktyka zawodowa ciągła w przedszkolu i w klasach I – III. 

15) Komisja Rekrutacyjna - zespół osób powołanych przez Lidera projektu weryfikujących dokumenty 

rekrutacyjne, wydających decyzje rekrutacyjne, zatwierdzających listy Uczestników/Uczestniczek 

projektu, listę osób rezerwowych itp.; 

16) Strona internetowa Uczelni - http://www.humanitas.edu.pl/; 

17) Osoby z niepełnosprawnością - osoba posiadająca potwierdzenie niepełnosprawności orzeczeniem 

właściwego organu. 

 

§ 3 
Koszty uczestnictwa w Projekcie 

1. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  

(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej nr 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

2. Uczestnik/Uczestniczka projektu nie ponosi opłat za udział w zajęciach, których zakres został 
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opracowany i zmodyfikowany w ramach Projektu, a jego realizacja jest finansowana w ramach budżetu 

Projektu.  

3. Uczestnik/Uczestniczka projektu ponosi opłatę za udział w zajęciach realizowanych w ramach programu 

kształcenia danego kierunku nieobjętych zakresem projektu. 

4. Informacja dotycząca wysokości opłat za dany kierunek została uchwalona Zarządzeniem Rektora i 

ogłoszona na stronie internetowej projektu. 

5. Wysokość opłat uregulowana zostanie w Umowie dot. organizacji i opłat za studia, która zostanie zawarta 

z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu. 

6. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie lub wykluczenia z udziału w Projekcie Uczestnik/ 

Uczestniczka Projektu ponosi koszty udziału w Projekcie zgodnie z zapisami §13 ust. 5. 

 

§ 4 
Cel Projektu i postanowienia programowo – organizacyjne 

1. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji studentów, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku 

pracy i społeczeństwa,  poprzez kształcenie na jednolitych stacjonarnych studiach magisterskich oraz 

stacjonarnych studiach magisterskich od VII semestru na kierunku „Pedagogika przedszkolna 

i wczesnoszkolna”, w zakresie zdiagnozowanych potrzeb potencjalnych i przyszłych pracodawców oraz 

studentów. Stanie się to możliwe dzięki opracowaniu i wdrożeniu Programu kształcenia na jednolitych 

stacjonarnych studiach magisterskich oraz modyfikacji Programu kształcenia na stacjonarnych studiach 

magisterskich od VII semestru, które obejmą treści istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno – 

gospodarczego oraz prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych 

na świecie – pracownia pedagogiczna z elementami sali doświadczeń świata i integracji sensorycznej, 

pracownia pedagogiczna w postaci ogrodu sensorycznego oraz pracownia programowania - skutkujących, 

poprzez podniesienie efektywności i jakości kształcenia, rozwojem kompetencji pedagogicznych 

i społecznych studentów. 

2. Projekt zakłada objęcie wsparciem łącznie 64 studentów Wyższej Szkoły Humanitas kształcących się na 

kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (32 studentów na jednolitych stacjonarnych 

studiach magisterskich oraz 32 studentów na stacjonarnych studiach magisterskich od VII semestru). 

3. Projekt realizowany będzie zgodnie z polityką równych szans, z zastrzeżeniem kryteriów premiujących 

określonych we Wniosku o dofinansowanie. 

 

§ 5 
Formy wsparcia studentów objętych projektem 

1. W ramach realizacji Projektu zostanie opracowany Program kształcenia dla jednolitych stacjonarnych 

studiów magisterskich oraz zmodyfikowany zostanie Program kształcenia dla stacjonarnych studiów 
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magisterskich od VII semestru na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, zgodne 

z Nowym Programem Kształcenia Nauczycieli Przedszkoli i Edukacji Wczesnoszkolnej.  

2. W ramach opracowanych programów kształcenia dokonana zostanie modyfikacja:  

1) efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych i społecznych 

oraz metody ich osiągania; 

2) planu kształcenia w zakresie przedmiotów, ilości godzin zajęć na uczelni i praktyk, zmiany proporcji 

godzin wykładów do ćwiczeń, nakładu pracy własnej studenta,  

3) stworzenie nowych sylabusów i dokonanie zmian w sylabusach, 

4) sposobów weryfikacji założonych efektów kształcenia oraz zakresu materiału na egzaminie 

dyplomowym i testu kompetencji. 

3. Programy kształcenia opracowane zostaną zgodnie z metodą Design Thinking, w oparciu o głębokie 

zrozumienie problemów i potrzeb Uczestników/Uczestniczek projektu, przy wykorzystaniu rozwiązań 

międzynarodowych uczelni w zakresie kształcenia nauczycieli, z którymi współpracuje Wyższa Szkoła 

Humanitas. 

4. Uczestnicy/Uczestniczki projektu będą uczestniczyć w zajęciach, których realizacja będzie 

współfinansowana ze środków europejskich, w zakresie objętym modyfikacją programu kształcenia 

określonym we Wniosku o dofinansowanie. 

5. Wszyscy studenci kierunków objętych wsparciem w ramach Projektu zobowiązani będą realizować 

zajęcia praktyczne (Praktyki) w formie: 

1) praktyki na jednolitych stacjonarnych studiach magisterskich (łącznie 345h kontaktowych plus praca 

własna): 

a) śródroczne ćwiczenia praktyczne - przedmiot realizowany w placówkach przedszkolnych 

i szkołach w równej liczbie poprzez: 

 praktykę ogólnopedagogiczną (30h) 

 praktykę wychowawczo – dydaktyczną nieciągłą (180h) 

 projekt edukacyjny w przedszkolu lub w klasach I – III (30h) 

b) praktyka zawodowa ciągła w przedszkolu i w klasach I – III (105h) 

2) praktyki na stacjonarnych studiach magisterskich od VII semestru (łącznie 100h kontaktowych plus 

praca własna). 

 

§ 6 
Uczestnik/Uczestniczka Projektu 

1. Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może zostać osoba spełniająca kryteria formalne oraz taka, która 

otrzymała największą ilość punktów wg. kryteriów punktowanych - do wyczerpania limitu miejsc 

w Projekcie. 
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2. Kryteria formalne, oceniane zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia: 

1) Uczestnikiem/Uczestniczką projektu – studentem jednolitych stacjonarnych studiów 

magisterskich może zostać osoba posiadająca wykształcenie średnie z maturą, która złoży 

dokumenty aplikacyjne w wymaganych terminach i uzyska status Studenta Wyższej Szkoły Humanitas; 

2) Uczestnikiem/Uczestniczką projektu – studentem stacjonarnych studiów magisterskich od VII 

semestru może zostać osoba, która ukończyła studia I stopnia (ukończone VI semestrów) na kierunku 

Pedagogika w zakresie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I – 

III szkoły podstawowej oraz złoży dokumenty aplikacyjne w wymaganych terminach i uzyska status 

Studenta Wyższej Szkoły Humanitas; 

3. Kryteria formalne dotyczące znajomości języka - w przypadku Kandydata będącego obcokrajowcem – 

Kandydat na studia musi potwierdzić znajomość języka polskiego, na poziomie umożliwiającym 

efektywny udział w zajęciach realizowanych w ramach studiów, poprzez: 

1) ukończenie kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim, w jednostce 

wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, co najmniej na poziomie 

biegłości językowej B1, 

2) posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego potwierdzającego znajomość języka polskiego 

co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw 

Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może uznać inny dokument 

poświadczający znajomość języka polskiego, lub przeprowadzić test weryfikujący poziom znajomości 

języka polskiego. 

 

§ 7 
Rekrutacja do Projektu 

1. Rekrutację Uczestników/Uczestniczek projektu prowadzi Lider Projektu - Wyższa Szkoła Humanitas. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie odrębnie dla każdej formy studiów - Pedagogika przedszkolna 

i wczesnoszkolna - 4 letnie jednolite stacjonarne studia magisterskie oraz Pedagogika przedszkolna 

i wczesnoszkolna – magisterskie stacjonarne studia od VII semestru. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie na rok akademicki 2019/2020, w terminach wskazanych na stronie 

internetowej projektu. 

4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

1) wypełnienie przez kandydata kwestionariusza dostępnego on-line; 

2) dostarczenie wymaganych dokumentów; 

3) dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. 

5. Spośród złożonych zgłoszeń spełniających kryteria formalne wskazane w §6 utworzona zostanie lista 

rankingowa, odrębnie dla jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich i stacjonarnych studiów 
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magisterskich od VII semestru, z uwzględnieniem punktów otrzymanych w ramach kryteriów 

punktowych wskazanych w §11. 

6. Kandydaci na każdej z list zostaną uszeregowani w kolejności zgodnej z liczbą otrzymanych punktów, 

w oparciu o kryteria punktowe wskazane w §11. 

7. Jeżeli liczba kandydatów przekroczy określony limit miejsc, stworzona zostanie lista rezerwowa osób 

zakwalifikowanych do projektu zgodnie z przyjętymi kryteriami rekrutacji. 

8. Kandydaci z list rezerwowych zostaną zakwalifikowani do przyjęcia na studia pod warunkiem pojawienia 

się wolnych miejsc.  

9. Listy zakwalifikowanych kandydatów zostaną opublikowane na stronie projektu. 

10. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane będą do złożenia w terminie 7 dni od dnia 

upublicznienia listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pisemnej deklaracji udziału 

w projekcie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu wraz z pisemną 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu zgodnie ze wzorem wymaganym przez 

Instytucję Pośredniczącą oraz podpisania Umowy dot. organizacji i opłat za studia. 

11. W przypadku jeżeli osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie uzyskała dodatkowe punkty 

w zakresie niepełnosprawności lub kryterium dochodowego wraz z dokumentami wskazanymi w §9 

i §10 musi przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie niepełnosprawności oraz dokumenty 

umożliwiające zweryfikowanie poziomu dochodów. 

12. Niezłożenie przez osobę zakwalifikowaną dokumentów wskazanych w §9 i §10 skutkuje utratą przez nią 

prawa udziału w projekcie. 

13. Niezłożenie przez osobę zakwalifikowaną dokumentów wskazanych w §11 skutkuje utratą przez nią 

przyznanych punktów dodatkowych i ponownym przeliczeniem otrzymanych punktów. 

14. W przypadku, gdy osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie zrezygnuje z uczestnictwa w Projekcie 

lub utraci prawo udziału w Projekcie, na jej miejsce przyjmowany jest pierwszy kandydat z listy 

rezerwowej, który zadeklaruje chęć uczestnictwa w Projekcie i dopełni wymogi określone §9 i §10. 

 

§8 
Limity 

1. Wskazane w §4 ust. 3 limity dotyczą poszczególnych kierunków studiów (Pedagogika przedszkolna 

i wczesnoszkolna - 4 letnie jednolite stacjonarne studia magisterskie oraz Pedagogika przedszkolna 

i wczesnoszkolna – magisterskie stacjonarne studia od VII semestru), Lider projektu zastrzega możliwość 

zmiany limitów osób objętych wsparciem w ramach Projektu. 

2. W przypadku jeżeli po zamknięciu terminów rekrutacji nie zostaną wyczerpane limity uczestników Lider 

projektu zastrzega możliwość ogłoszenia terminów rekrutacji uzupełniającej. 

3. Terminy rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone na stronie internetowej Projektu. 
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§9 
Formularz zgłoszeniowy 

1. Zgłoszenie do udziału w Projekcie wypełniane jest w elektronicznym systemie rekrutacyjnym dostępnym 

na stronie internetowej Lidera projektu. 

2. Do wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć kopie dokumentów wskazanych w §10. 

3. W przypadku braku możliwości dołączenia dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia 

średniego z maturą (dla jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich) oraz dokumentów 

potwierdzających ukończenie studiów pierwszego stopnia (ukończone VI semestrów) na kierunku 

„Pedagogika” w zakresie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I – III 

szkoły podstawowej (dla stacjonarnych studiów magisterskich od VII semestru) w momencie 

wypełniania formularza elektronicznej rekrutacji, dokumenty należy dosłać niezwłocznie po ich 

otrzymaniu, lecz nie później niż w określonych terminach rekrutacji. 

4. W ramach procesu rekrutacji rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia zawierające komplet wymaganych 

dokumentów. 

 

§10 
Dokumenty zgłoszeniowe 

1. Osoby zgłaszające chęć udziału w studiach objętych wsparciem w ramach projektu są zobowiązane do 

złożenia następujących dokumentów: 

1) Jednolite stacjonarne studia magisterskie 

a) formularz zgłoszeniowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do niniejszego 

Regulaminu, 

b) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego z maturą 

i umożliwiającego weryfikację uzyskanych wyników matury (np. świadectwo maturalne) – 

oryginał do wglądu w momencie podpisywania Umowy dot. organizacji i opłat za studia, 

c) kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego – wymagane jedynie 

w przypadku obcokrajowców - oryginał do wglądu w momencie podpisywania Umowy dot. 

organizacji i opłat za studia,  

d) dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie 

z wymogami dla dowodu osobistego), 

e)  dowód tożsamości - do wglądu w momencie podpisywania Umowy dot. organizacji i opłat za 

studia; 

2) Stacjonarne studia magisterskie od VII semestru 

a) formularz zgłoszeniowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1b do niniejszego 

Regulaminu, 
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b) kopia dokumentu potwierdzającego  ukończenie studiów pierwszego stopnia (ukończone VI 

semestrów) na kierunku Pedagogika w zakresie przygotowującym do wykonywania zawodu 

nauczyciela przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej i umożliwiającego weryfikację 

uzyskanych wyników (np. dyplom wraz z suplementem) - oryginał do wglądu w momencie 

podpisywania Umowy dot. organizacji i opłat za studia, 

c) kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego – wymagane jedynie 

w przypadku obcokrajowców - oryginał do wglądu w momencie podpisywania Umowy dot. 

organizacji i opłat za studia, 

d) dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie 

z wymogami dla dowodu osobistego), 

e) dowód tożsamości - do wglądu w momencie podpisywania Umowy dot. organizacji i opłat za 

studia; 

2. Dokumenty wskazane w ust.1 należy załączyć do elektronicznego formularza zgłoszeniowego lub 

dostarczyć w wymaganych terminach do Punktu rekrutacyjnego: 

1) listem/przesyłką kurierską na adres: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41 – 200 

Sosnowiec, na kopercie należy umieścić napis DOKUMENTY REKRUTACYJNE 

2) osobiście: jw., Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41 – 200 Sosnowiec pokój nr 205 (Dział 

Rekrutacji), 

3. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpływu do Wyższej Szkoły Humanitas. 

4. Zgłoszenia niekompletne, niewłaściwie wypełnione lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą 

podlegały weryfikacji. 

§11 
Kryteria i ocena 

1. Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może zostać osoba, która spełnia kryteria formalne wskazane w §6 

oraz złoży dokumenty niezbędne do przystąpienia do procesu rekrutacji, wskazane w §10. 

2. Każdemu kandydatowi, który spełni kryteria formalne przyznane zostaną punkty, stanowiące podstawę 

stworzenia listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i listy rezerwowej.  

3. W ramach kryteriów punktowanych ocenie podlegać będzie: 

1) Jednolite stacjonarne studia magisterskie – średnia ocen/punktów z przedmiotów obowiązkowych 

uzyskanych podczas egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości; sposób przyznawania 

punków przedstawia tabela poniżej 

 

ŚREDNIA 

WYNIKÓW 

PRZEDMITÓW 

ŚREDNIA WYNIKÓW 

PRZEDMITÓW 

ŚREDNIA WYNIKÓW 

PRZEDMITÓW 

OBOWIĄZKOWYCH NA 

EGZAMINIE 

PUNKTY 
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OBOWIĄZKOWYCH 

NA EGZAMINIE 

DOJRZAŁOŚCI (do 

1991r.) 

OBOWIĄZKOWYCH NA 

EGZAMINIE DOJRZAŁOŚCI 

(po 1991r.) 

MATURALNYM (od 

2005r.) 

 od 2,0  do 2,9 od 30% do 39% 20 

 od 3,0 do 3,4 od 40% do 49% 30 

 od 3,5 do 3,9 od 50% do 59% 40 

od 3,0 do 3,4 od 4,0 do 4,4 od 60% do 69% 50 

od 3,5 do 3,9 od 4,5 do 4,9 od 70% do 79% 60 

od 4,0 do 4,4 od 5,0 do 5,4 od 80% do 89% 70 

4,5 i więcej 5,5 i więcej 90% i więcej 80 

 

2) Stacjonarne studia magisterskie od VII semestru - średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń 

z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów (VI semestrów) 

na kierunku Pedagogika w zakresie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela 

przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy 

dyplomowej i egzaminu dyplomowego; sposób przyznawania punków przedstawia tabela poniżej 

 

ŚREDNIA ARYTMETYCZNA 

OCEN STUDIÓW 

I STOPNIA 

PUNKTY 

od 2,0  do 2,9 30 

od 3,0 do 3,4 40 

od 3,5 do 3,9 50 

od 4,0 do 4,4 60 

od 4,5 do 4,9 70 

od 5,0  80 

 

Inne świadectwa i dokumenty i uprawniające do przyjęcia na studia wyższe w państwie ich wydania będą 

podlegały indywidualnemu rozpatrzeniu i decyzjom Komisji Rekrutacyjnej. 

4. W ramach rekrutacji określone zostały również kryteria premiujące, dodatkowe punkty uzyskają osoby, 

które wykażą spełnienie poniższych przesłanek: 

 

KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW 

Płeć - mężczyzna 10 

Niepełnosprawność 5 
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Niskie dochody 5 

 

5. Kryterium związane z niskimi dochodami będzie weryfikowane zgodnie z zasadami wskazanymi 

w Zarządzeniu Rektora nr R/7/2018  dot. przyznawania stypendium socjalnego. 

6. Dochód do ww. kryterium liczony będzie za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, na który 

jest prowadzona rekrutacja. 

7. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie liczony będzie zgodnie z zapisami wynikającymi 

z  Zarządzenia Rektora nr R/7/2018 

8. Punkty przyznane za kryterium dot. niskich dochodów zostanie przyznane jeżeli dochód na osobę 

w gospodarstwie domowym kandydata na studia nie przekroczy 900 zł netto. 

9. Kryterium związane z niepełnosprawnością weryfikowane będzie na podstawie orzeczenia stosownego 

organu. 

10. W przypadku uzyskania przez kilku Kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo mają kolejno: 

mężczyźni, osoby niepełnosprawne, następnie osoby z niskimi dochodami. 

 

§12 
Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnik/Uczestniczka projektu zachowuje wszystkie prawa zagwarantowane studentom Wyższej 

Szkoły Humanitas w Regulaminie studiów. 

2. Uczestnik/Uczestniczka projektu uzyskuje ponadto prawa wynikające z udziału w Projekcie. 

W szczególności ma prawo do: 

1) organizacji kształcenia zgodnie z założeniami projektu w zakresie planu i programów studiów 

kierunków objętych projektem; 

2) obniżki z tytułu czesnego w stosunku do standardowych opłat,  w związku z dofinansowaniem 

Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

3) korzystania ze wszystkich from wsparcia przewidzianych w ramach projektu. 

3. W związku z udziałem w Projekcie Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązany jest w szczególności do: 

1) aktywnego udziału w formach wsparcia przewidzianych do realizacji w ramach Projektu, w tym 

w zajęciach praktycznych; 

2) realizacji obowiązków studenta Wyższej Szkoły Humanitas, określonych w obowiązującym 

Regulaminie Studiów w Wyższej Szkole Humanitas; 

3) informowania Lidera projektu o wszelkich zmianach, jakie wystąpią  w zakresie danych podanych 

przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu w Deklaracji uczestnictwa w projekcie; 

4) udzielania Liderowi projektu wszelkich informacji niezbędnych do prowadzenia działań 

monitoringowych w ramach projektu. 
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§13 
Warunki rezygnacji i wykluczenia z udziału w Projekcie 

1. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie ma prawo zrezygnować z udziału w nim bez podania 

przyczyny. Rezygnację z udziału w Projekcie składa się pisemnie do Punktu Rekrutacyjnego. 

2.  Niedopełnienie przez osobę zakwalifikowaną do udziału w Projekcie obowiązków wynikających 

z zapisów §7 ust. 10 rozumiane będzie jako rezygnacja z udziału w Projekcie. 

3. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa także w trakcie trwania studiów. Rezygnację składa się na 

piśmie Dziekanowi w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn uniemożliwiających dalsze 

uczestnictwo w Projekcie, zgodnie z Regulaminem studiów obowiązującym w Wyższej Szkole Humanitas, 

za pośrednictwem Kierownika Projektu. Uczestnik/Uczestniczka projektu jest wówczas zobowiązany/a 

do wskazania przyczyn rezygnacji.  

4. Wyższa Szkoła Humanitas zastrzega sobie prawo do wykluczenia osoby z udziału w Projekcie 

w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu, Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły 

Humanitas lub zasad współżycia społecznego. W szczególności odnosi się to naruszenia obowiązków 

uczestnika wynikających z §12. 

5. W związku z rezygnacją lub wykluczeniem z uczestnictwa w Projekcie Uczestnik/Uczestniczka projektu 

jest zobowiązany do poniesienia kosztów kształcenia stanowiących różnicę pomiędzy wysokością 

czesnego bez uwzględnienie dofinansowania a wysokością czesnego po dofinansowaniu w odniesieniu do 

raty czesnego za miesiące do dnia rezygnacji. Odnosi się to również do uprzednio zakończonych 

semestrów. 

6. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia będących następstwem przyczyn losowych 

Uczestniczka/Uczestnik Projektu jest zwolniony z obowiązku zwrotu kosztów udziału w projekcie. 

7. Opłatę, o której mowa w ust. 5, należy uiścić w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu 

z listy uczestników, będącej następstwem rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie. 

8. Wykluczenie z uczestnictwa w Projekcie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy studentów, 

z zastrzeżeniem §14 ust. 3. 

 

§14 
Skreślenia, reaktywacje, powtarzanie semestru 

1. Skreślenie studenta z listy studentów Wyższej Szkoły Humanitas jest jednoznaczne z wykluczeniem 

z uczestników projektu.  

2.  Reaktywacja na listę studentów nie jest jednoznaczna z reaktywacją do projektu. Ostateczną decyzję 

o przywróceniu do projektu podejmuje Kierownik Projektu. 
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3. Ze względu na ramy czasowe Projektu, osoby korzystające z urlopu dziekańskiego oraz osoby skierowane 

na powtarzanie semestru są wykluczone z listy uczestników projektu, co nie jest równoznaczne 

ze skreśleniem z listy studentów. 

 

§15 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Projektu wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Lidera projektu. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

3. Lider projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w przypadku, gdy będzie to 

konieczne z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa, zmiany w Umowie o dofinansowanie 

Projektu lub we Wniosku o dofinansowanie projektu, a także w przypadku pisemnego zalecenia 

wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Zarządzającej, bądź innych organów lub instytucji 

uprawnionych do prowadzenia kontroli i dokonywania oceny realizacji projektu. 

4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Lidera projektu w oparciu o stosowne dokumenty zawarte 

na stronie Ministerstwa Rozwoju oraz na stronach Instytucji Zarządzającej. 

5. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa 

Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego i zasady 

odnoszące się do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

Załącznik 1a: Formularz zgłoszeniowy na jednolite stacjonarne studia magisterskie 

Załącznik 1b: Formularz zgłoszeniowy na stacjonarne studia magisterskie od VII semestru 

Załącznik 2: Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie + oświadczenia dane osobowe 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

 

Sosnowiec, dnia 24.04.2019r. 

 

 

Załącznik nr 2 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Humanitas” 
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1. Ja niżej podpisana/y deklaruję swój udział w projekcie „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole 
Humanitas” realizowanym przez Wyższą Szkołę Humanitas, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 dla osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje 
w szkolnictwie wyższym  

2. Oświadczam, że zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie 
do udziału w Projekcie. 

3. Oświadczam, że znane mi są zasady udziału w Projekcie zawarte w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie, tym samym 
zobowiązuję się do jego przestrzegania i do systematycznego udziału w formach wsparcia, do  których zostałam/em 
zakwalifikowana/y. 

4. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu. 

5. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

6. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 
rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

I. DANE UCZESTNIKA 

IMIĘ (IMIONA)  NAZWISKO  

PŁEĆ  kobieta         mężczyzna 

DATA URODZENIA  

PESEL1  

Seria i Nr paszportu  

Kraj pochodzenia  

WYKSZTAŁCENIE 

(należy wybrać JEDNĄ z opcji) 
 ponadgimnazjalne          policealne           wyższe 

II. DANE KONTAKTOWE 

ULICA  NR DOMU  NR LOKALU  

MIEJSCOWOŚĆ  KOD POCZTOWY  

GMINA  POWIAT  

WOJEWÓDZTWO  OBSZAR DEGURBA2  

TELEFON KONTAKTOWY  ADRES E-MAIL  

Czy należysz do mniejszości narodowej lub etnicznej, jesteś migrantem, osobą 
obcego pochodzenia? 

 TAK  NIE  ODMOWA ODPOWIEDZI 

Czy jesteś bezdomny/a lub dotknięty/a wykluczeniem z dostępu do mieszkań ?   TAK  NIE  ODMOWA ODPOWIEDZI 

Czy jesteś osobą z niepełnosprawnościami?   TAK  NIE  ODMOWA ODPOWIEDZI 

Czy przebywasz w gospodarstwie domowym bez osób pracujących?   TAK  NIE  ODMOWA ODPOWIEDZI 

 
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu? 

 TAK  NIE  ODMOWA ODPOWIEDZI 

Czy jesteś osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i 
dzieci pozostających na utrzymaniu? 

 TAK  NIE  ODMOWA ODPOWIEDZI 

Czy jesteś osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione 
powyżej)? 

 TAK  NIE  ODMOWA ODPOWIEDZI 

 

 

Czy jesteś osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy?  TAK  NIE  ODMOWA ODPOWIEDZI 

                                                           
1 W przypadku braku nr PESEL proszę wpisać w wierszu obok „brak” 
2 Uzupełnia Lider Projektu 
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Czy jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy?  TAK  NIE  ODMOWA ODPOWIEDZI 

Czy jesteś osobą bierną zawodową?  TAK  NIE  ODMOWA ODPOWIEDZI 

Czy jesteś osobą pracującą?  TAK  NIE  ODMOWA ODPOWIEDZI 

 

 

 

 

Miejsce i data  Podpis uczestnika projektu 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

„Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Humanitas” 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej 

Szkole Humanitas” o nr POWR.03.01.00-00-KN34/18  oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 
ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO 
WER) na podstawie:  
1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
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Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji 
określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 
beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi 
(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Humanitas, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt  - Wyższa 
Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 
uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym 
badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje 
dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego 
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 
kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu 
na rynku pracy. 

8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię 
(imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału 
w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość 
składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych 
z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie 
moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz 
art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są 
niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na 
podstawie3: 
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1081/2006, 

                                                           
3 Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z 
Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy. 
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3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1778 
z późn. zm.). 

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt  - 
Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec oraz podmiotom, które na zlecenie 
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub 
beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole 
i audyt w ramach PO WER. 

9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub Inspektorem Danych osobowych u Beneficjenta: 
iodo@humanitas.edu.pl 

13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 

 

 

 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

                                                           
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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