
Uchwała I\. ńl!.?.. . l20tt

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dniah ydtig.nib..2orr r.

zmieniajqca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu realizacji projektu pn' ,,Nowe

kwalifikacie perspektywq na lepsze jutro ".

Na podstawie art. 26 ust' I i art.32 ustawy z dnta 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz' 1592, z poŻn. zm.) oraz art.28 ust. I, a|i' 30 i ań. 30a ustawy z dnja

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 772,

zpóźn. zm.) Zaruąd Powiatu uchwala co następuje:

$1.

W Regulaminie realizacji projektu pn. ,,Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro''

stanowiącym zŃącznik do uchwały Nr 32l201I Zaruądu Powiatu w Pułtusku z dnia 7 kwietnia

2011 r. w sprawie zatutierdzenia Regulaminu reahzailt projektu pn. ,,Nowe kwalifikacje

perspektywą na lepsze jutro" zmienionej uchwałą Nr 40/201I z dnta 28 kwietnta Ż07I r.

wpror,varlza się następuj ąłe zrrllai}y:

i) w $ 4 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

,,9) podpisywania listy obecności potwierdzającej uczęstnictwo w stazu, której wzór

stanowi zaŁącznlk ff 25, a następnie przekazywania jej w najwcześniejszym

mozliwym terminie do Biura Projektu, jednak nie pozniej niz do 3 dnia roboczego

następnego miesiąca za miesiąc ubiegły,'';

2) w $ 4 wust' 2po pkt 9 dodaje siępkt 9awbrzmieniu:

,,9a) podpisyłvania listy obecności potwierdzającej uczestnictwo w szkoleniu' której wzór

stanowi załącznik nr Ż6," ;

3) w $ 4 w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

,,10) niezwłocznego poinformowania Beneficjenta o przeTwaniu odbywania stazu lub

szkolenia, o kuŻdej nieobecności, rezygnacjt z udziału w Projekcie oraz innych

zdarzęniach istotnych dlarealtzacji Projektu. Nieobecność w danej formie aktywizacji

uznaje się za usprawiedliwioną, jezeli: w przypadku choroby uczestnik przedŁoŻy

zwolnienie lękarskie na druku ZUS - ZLA, zaś w innych przypadkach złoŻy pod

odpowiedzialnoŚcią karną stosowne oświadczenie. Uczestnik zachowuje plawo

-r:;i



do stypendium/dodatku szkoleniowego tylko t vłyŁącznie za okres nieobecności

spowodowanej niezdolnością (chorobą) do uczestnictwa w stazu/szkoleniu,

pod warunklem, Że'.

a) okres nieobecności na stazu nie przekraczałącznie 60 dni,

b) okres nieobecności na szkoleniu nie przekracza 15oń peŁnego wymiaru godzin

szkolenia.

W sytuacji' gdy okres nieobecności przekracza w sumie 60 dni dla odbywania stazu,

a I5Yo pełnego wymiaru godzin dla odbywania szkolenia, uczestnik moŻe zostac

skreślony z listy Uczestników Projektu. Jednakze, w szczególnie uzasadnionych

przypadkach, dopuszcza się możliwoŚó pozostawienia Uczestnika w Projekcie'

ostateczną decyzję podejmie wówczas Koordynator' po konsultacji z ZespoŁem

Projektowym.";

4) załącznik nr 7 otrzymuje nowe brzmienie;

5) załącznik nr 8 otrzymuje nowe brzmienie.

$2.
Załączntki,októrychmowaw$1pkt4i5stanowiązałącznikdoniniejszejuchwały.

$3.

Wykonanie uchwały powterza się Staroście Pułtuskiemu.

Uchwała wchodzi w Życle z dniem podjęcia.

$4.

,,,
,/.."



Załącznik nr 7

KAPITAŁ LUDzKl
NARoDoWA sTRATEcll spÓlHośct

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUsz 5PoŁECZNY

uMowA uczEsTNrcTwAw PRoJEKCIE - STAZU NR

Zawatta w dniu ...... w Biurze Projektu mieszczącym się w budynku Powiatowego Urzędu
Pncy w Pułtusku, przy ulicy Nowy Rynek 3, 0ó-100 Pułtusk

pomiędzy:

Powiatem Pułtuskim - teprezentowanym przez Koordynatora Projektu mgt lnż. \X/itolda
Chrzanowskiego, zw arlym dale j I(ootdynatorem Pto j ektu /B ene fi.cj entem

a

PanemfPanją ......

zamieszkaŁym/Łą* ...

legitymujacYm/cą się dowodem osobistym (seria i nt dokumentu) ........

PESEL:

zwanym dalej Uczestnikiem Projektu.

\1
Ptzedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika Projektu w projekcie pn. ,'Nowe
kwalifikacje perspektywą na |epsze jutro'' teatlzowanym przez Powiat Pułtuski w tamach
Priorytetu VI Rynek pfacy otwafty dla wszystl<tchDziaŁanie 6.1Poptawa dostępu do zattudnienia
oraz wspietanie aktywności zawodowej w tegionie Poddziałanle 6.1.1 \X/spatcie osób
pozostaj1cych bez zatrudnjetia na ręionalrrym rynku ptacy Programu operacyjnego I(apitał
Ludzki.

s2
7. Proiekt współfinansowany iest przęz Unię Europeiską ze środków Eutopejskiego Funduszu

Społecznego.

2. Projekt reahzowany jest w oktesie od 01.03.2011 r. do 28.02.2013 r.

3. lJdział Uczestnika Ptoiektu jest bezpłatny.

4' Uczestnik Proiektu oświadcza, tz zapoznaŁ się z Regulaminem Realizacji Projektu' spełnia
warunki uczestnictwa w nim określone, zapoznał się z brzmieniem niniejszej umowy
i składając podpis pod umową akceptuje warunki umowy i postanowienia ww. Regulaminu,
jak t1wrueż zobowtązuje się do tch przesttzegatia.

s3
Staż odb}.wa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy l{ootdynatotem Ptojektu a ptacodawcą
według pfogtamu okteślonego w umowie.

,rNowe kwalifikacje perspektywą na lepsze iutro''
Projekt współlrnanso'vra;fly pflez Unię Europejską ze środków Europeiskiego Funduszu Społecznego

w ramach Dzjałaniz ó.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w reg'ionie
Poddziałanie ó.1.1 Wsparcie osób pozosta;1ącychbez zattudn]enia na regionalnym q'nku pracy

Programu operacyinego Kapitał Ludzki Q'{r projektu: POKL. 06.01.01-14-398/10)
Biuro proiektu: Budynek PUP w Pułtusku ul. Nowy Rynek 3, 06-100 PułtusĘ tel'/fax 23 692 6a s5



[ń
KAPITAł. LUDzKl
NARoDoWA sTRATEGn sńJNoścl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUsz sPoŁEczNY

1.

2.

J.

s4
okres odb1'wania stażu zostaie ustalony na okres od .............do ... bez navłiązania
stosunku pracy, u pracodawcy w . , . ., fli stanowisku Pt^cy .

ss
Uczestnik Proiektu - stażu ma pfawo do otrzymy'wania Stypendium w wysokości 1'096,08 zŁ

zakażdy pełen miesiąc odb}'wania stażu.

Stypendium, o którym mowa w ust. 7, za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę
przysługującego Stypendium Puez 30 i mnożąc oftzytn^ną kwotę pflez liczbę dni
kalendatz owy ch ptzyp ada1ący ch w okresie' za który s Ęp endium ptzys ługuj e.

Ptawo do Stypendium ptzysługuje ró,wntęż za oktes nieobecności spowodowanei
niezdolnością (chorobą) do uczestnictwa w stażu, pod warunkiem, że okres nieobecności na

stażu nie ptzekracza łącztie 60 dni.

Stypendium wyrłacane będzie miesięcznie z dołu każdego miesiąca pod warunkiem
dostarczeńa listy obecności do Biura Ptojektu i dostępności śtodków na koncie Beneficjenta,
na konto wskazane puezl)czestnika stazu\.

\X/ przypadku tie przekazatia śtodków finansowych przez Wojewódzki IJrząd Pracy
w lVatszawie - InsĘtucje PośtedniczącąII stopnia Ptogtamu opetacyjnego i(apitał Ludzki,
w tamach którego realtzowany iest pfojekt w tetminie umożliwiającym dokonanie wypłaty
Uczestnikowi Projektu - stażu zapłata nastąpi bez odsetek w ciągu 10 dni po ottzymaniu
śtodków finansowych od ww. Instytucji.

Nieobecność na stażu uznaje się za usprawiedliwioną ieżeli: w przypadku chotoby Uczestnik
ptzedłoży zwo]:rienie lekarskie na druku ZUs _ ZLA, zaś w innych przypladkach złoży pod
odpowiedzialnością karną StoS owne oświadczenie.

\X/ sytuacii, gdy oktes nieobecnościprzekncza w sumie 60 dni dla odb}'wania stazw Uczestnik
nroże zostać skreślony z lisĘ Uczestników Ptojektu. Jednakże w szczególnie uzasadnionych
ptzypadkach dopuszcza się możliwość pozostawienia Uczestnika w Projekcie. ostateczną
decyzję podeimie wówczas Koordynator po konsultacjach z Zespołem Ptojektowym.

Uczestnik Projektu - stażu ma pfawo do rezygnacji z udziału w Ptojekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej' w ptzypadku gdy tezygnacja nastąplŁa z powodu podjęcia
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, działalności gospodatczej lub nauki w systemie

dziennym.

Uczestnik Projektu - stażu ma pfawo do ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu z mie1sca

zamieszkatia do mieisca odb1'wania Stazu oraz Powfotu według Ęteriów t zasad

określonych w Regulaminie Realizacji Ptoiektu.

10. Uczestnik Ptoiektu _ stazu pobietający Stypendium w okresie uczestnictwa w stażu podlega

obowiązkowo ubezpieczetiom społecznym zgodnie z art.6 ust. 1 pkt 9a ustawy o systemie

,,Nowe kwali{ikacie petspektywą na lepsze juto''
Projekt współ{inansosł^tly prŻez Unię Europejską ze środków Europeiskiego Funduszu Społecznego

w ramach Dzizłania ó.1 Poprawa dostępu do zatrrrdnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałarlte ó.1.1 Wsparcie osób pozostaj+cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Programu operacyjnego Kapitał Ludzki (lrir projektu: POKL. 0ó.01.01-14-398/I0)

Biuro proiektu: Budynek PUP w Pułtusku ul. Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk, tel./fax 23 692 6a ss
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5.

8.

9.



KAPITAŁ LUDzKl
NARoDowA SIRATE€lA sPÓjNoścl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUsz sPoŁECZNY

ubezpleczeń społecznych' oraz ubezpteczeniu zdtowotnemu zgodnie z att. ó6 ustavT
o śwl;adczetiach z opieki zdtowotnej ftnansowanych ze środków publicznych.

só
U cz estnika Pto j ektu-s t aża z ob owtązui e się do :

1) Zasłiadomienia w ciryu 7 dni Powiatowego Uzędu Pncy w Pułtusku pziału Ewidencji
i Swiadczeń) o rozpoczęciu uczestnictwa w Stazu w ramach teallzowaneeo Ptojektu.

2) Niezwłocznego poinfotmowania Beneficjenta o przerwaniu odbywatia stażu, o każdej
nieobecnoś ci, rczygnacji z udziału w Projekcie onz'tnnydn zdarzeniach istotnych dla rcalizacji
Proiektu.

3) Zwrota świadczenta w przypadku tezygnacji ze stażu z własne1 winy z nieuzasadnionych
Ptzyczyfl' z wryjąd'<tem ptz1padków określonych w $ 5 ust. 8.

s7
1. Umowa wchodzi w życie z dtiem rozpoczęcia stażu t obowiązuje do dnia'

2' Zmiany niniejszej umowy vynikające ze zmnny Regulaminu Realizacji Ptoiektu następują

^utom^tycznie 
z chwilą zmiany ww. Regulaminu i nie wymagają składatia przez Stfony

niniejszej umowy oświadczeń w formie pisemnei pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie ztniany, uzupełnienia, wypowiedzenia otaz jakiekolwiek oświadczenia Stfon
wynikające z ustaleń niniejszej umo$y' wrymagaj1 formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. \W okresie twania niniejszej rrmowy stfony są zobowiązane informować się nawzajem na
piśmie okażdej zmiatie adtesu swojego zamjeszkania lub siedziby.W razie zaniedbania tego
obowiązku korespondencje wysłaną fla uptzednio wskazany adres listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru i nieodebtaną,u-waża się za dotęczoną.

sB
W sprawach nie objętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy
I(odeksu Cy'wilnego.

se

Umowę spotządzono w dwóch jednobtzmiących egzempIatzach, po jednym dlakażdej ze Stfon.

Podpis Uczestnika Proiektu - stażu Podpis Koordynatora Projektu

,,Nowe kwalifikacie petspektywą na lepsze jutto''
Proiekt współfinansowafly pflez Unię Europejską ze śtodków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Dzizłatiz (l.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowei w regionie
Poddziałanie ó.1.1 Wsparcie osób pozostającychbez zatrtldtienia na regionalnym rynku pracy

Progtamu operacyjnego Kapitał Ludzki $ir projektu: POKL. 06.07.01-14_398/10)
Biuro proiektu: Budynek PUP w Pułtusku ul' Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk, tet./fax 23 692 6a 5s



Załącznik nr 8

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUsz sPoŁEczNY
KAP|TAŁ LUDzKl
NARoDoWA sTMITclA sPÓlnoścl

uMowA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - SZKOLENIU NR

Zawatta w dniu w Biuze Ptojektu mieszczącym się w budynku Powiatowego Utzędu
Pncy w Pułtusku,ptzy ulicy Nov7 Rynek 3, 06-100 Pułtusk

pomiędzy:

Powiatem Pułtuskim _ teprezefltowanym ptzez I{ootdynatota Ptojektu mgr nż. Witolda
Chzanowskiego, zw^nym dalej I(oordynatorem Ptojektu/Beneficjentem

a

PanemfPanią ....'

zamieszkałym/Łą- .

legitymujacYm/cąsię dowodem osobistym (setia i nr dokumentu) ..

PE,SE,L:

zwarLyrn dalei Uczestnikiem Ptojektu.

s1
Ptzedmiotem niniejszej umowy jest udział' Uczestnika Projektu w projekcie pn. ,,Nowe
kwalifikacie petspektywą na lepsze jutto'' tealtzowanym przez Powiat Pułtuski w tamach
Priorytetu VI Rynek pfacy otwafty dla wszystkich Działatie 6.1' Poprawa dostępu do zatrudnienia
otaz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 $7spatcie osób
pozostajĄclch bez zatrudnienia na tegionalnym rynku ptacy Ptogtamu opetaryjnego KapitaŁ
Ludzki.

s2
1. Ptojekt współfinansowany jestprzez Unię Eutopejską ze śtodków Europejskiego Funduszu

Społecznego.

2. Proiekt reahzowany jest w oktesie od 01.03.2011r. do 28.02.2073r.

3. IJdział Uczestnika Ptojektu jest bezpłatny.

4. Uczestnik Ptojektu oświadcza, iż zapoznaŁ się z Regulaminem RealŁacji Ptojektu, spełnia
warunki uczestnictwa w nim określone, zapoznał się z btzmieniem niniejszei umowy
i składaiąc podpis pod umową akceptuje watunki umowy i postanowienia ww' Regulaminu,
jakrównleż zobowtązuje się do ich przesttzegatia.

s3
Uczestnik Ptoiektu - szkoienia zobovłtęany jest do uczestnictwa w szkoleniu:

(nazvła szkolenia)

w okresie od .... ..... do

,rNowe kwalifikacje petspektywą na lepsze iutto''
Projekt współfinanso\łł^rly ptzez Unię E'uropejską ze środków Europeiskiego Furrduszu Społecznego

w ramach Działan|la ó'1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowei w regionie
Poddziałanie ó.1.1 Wspatcie osób pozosta1ącychbez zatnldnjenia na reg'ionalnym rynku pracy

Programu operacyinego Kapitał Ludzki Q'Jr proiektu: POKL. 0ó.01.01-14-398/10)
Biuro proiektu: Budynek PUP w Pułtusku ul. Nowy Rynek 3' 06_100 Pułtusk, tel./fax 23 692 68 55



KAPITAT. LUDZKI
NARoDowA STnATEGA sńlNoścl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FuNDUsz sPoŁEczNY

2.

J.

4.

5.

6.

s4
L Uczestnik Projektu - szkolenia ma prawo do otrzymywania dodatku szkoleniowego

w wysokości 4 zł zakażdągodzinę uczestnictwa w szkoleniu.

Prawo do dodatku szkoleniowego ptzysługuje rówtież za oktes nieobecności spowodowanej
niezdolnością (chorobą) do uczestnictwa w szkoleniu, pod warunkiem, że okres nieobecności
na szkoleniu tie przektacza'w sumie 1'5o/o pełnego wymiaru godztn szkolenia.

Dodatek szkoleniowy w1płacany będzie po zakoń'czonytn szkoleniu t zaakceptowaniu

Rapottu z reallzacji kursu, pod warunkiem dostępności środków na koncie Benefi'cjenta,

na konto wskazane przezUczestnika szkolenia.

W ptzypadku nie przekazania środków finansowych przez Wojewódzki Urząd Pracy
w \il7atszawie - Insrytucje PośtedniczącąII stopnia Progtamu opetacyjnego I(apitał Ludzki,
w tamach któtego teallzowany jest projekt w terminie umożliwiającym dokonanie wypłaty
Uczestnikowi Ptojektu - szkolenia _ zapŁata nastąpi bez odsetek w ciągu 10 dni po
o:rzyrnatiu śtodków finansowych od ww. Instytucii.

Nieobecność na szkoleniu uzna:1e się za usprawiedliwioną, jeże}t: w przypadku chotoby
Uczestnik przedŁoży zwolnienie lekatskie na druku zIJs _ ZlA, zaś w innych pzypadkach
złoży p od odpowiedzialnoś cią katną S to S owne oświadczenie.

W sytuacji, gdy oktes nieobecności pzekracza w sumie 75o/o peŁneEo wymiaru godzin
szkolenia, Uczestnik może zostać skreślony z lisĘ Uczestników Projektu. Jednakże
w szczególnie uzasadnionych pzypadkach dopuszcza się możliwość pozostawienia
Uczestnika w Projekcie. ostateczną decyzje podejmie wówczas Koordynatot,
po konsultacjach z Zespołem Ptojektowym.

Uczestnik Ptojektu - szkolenia ma pfawo do rczygnac1i z udziału w Projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej, w ptz1padku gdy rczygnac)a nastąpiła z powodu podięcie
zatrudnienia, innei Ptacy zatobkowei, działatności gospodatczej lub nauki w systemie

dziennym.

8. Uczestnik Proiektu _ szkolenia ma pfawo do ubiegania się o zwtot kosztów ptze1azdu
z miejsca zamięszkatia do mieisca odbywania szkolenia ofaz powfotu według Ętedów
i zasad określonych w RegulaminieRealizacji Ptoiektu.

Uczestnik Projektu - szkolenia pobierajacy dodatek szkoleniowy w okresie uczestnictwa
w szkoleniu podlega obowiązkowo ubezpteczeniom społecznym zgodnie z att' 6 ust. 1 pkt 9a

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych otaz ubezpieczeniu zdtowotnemu zgodnie
z att.66 ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze śtodków
publicznych.

Uczestnik Ptojektu szkolenia ma pfawo do oftzymanla odszkodowania z ĘtuŁu
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych w1padków powstałychw zsłiązku ze szkoleniem
otaz w dtodze do mieisca szkolenia 1 z powfotem wypłacane przez Instytucję

ubezpieczeniową w któtej osoba ta zostaŁa ubezpieczona. Zgłoszenia do ubezpieczenia
dokona Instytucja szkoleniowa.

,rNowe kwalifikacie petspektywą na lepsze jutto''
Proiekt współfinansow^l\y Ptzez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Dztałatia ó.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie ó.1.1 Wsparcie osób pozostaiącychbez zattldnien:tz ta rcgolalnym rynku pracy

Programu operacyjnego Kapitał Ludzki QJr proiektu: POKL. 0ó.01.01-14-398/1'0)
Biuro proiektu: Budynek PUP w Pułtusku ul. Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk, tel./faxz3 692 68 55

7.

9.

10.



KAPITAT LUDZKI
NARoDowA snATEGlA sPÓJNoścl
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ss
Uczestnika Ptoi ektu-szkolenia zobowiązuie się do:

1) Zasv,tadomienia w ciągl 7 dni Povriatowego Urzędu Pracy w Pułtusku @ziału Ewidencji
i Swiadczeń) o rozpoczęciu uczestnictwa w szkoleniu w tamach teahzolvanego Projektu.

2) Niezwłocznego poinformowania Beneficjent^ o przetwaniu odby'wania szkolenia, o każdej
nieobecności, rezygnacji z udziału w Ptojekcie otaz itnych zdatzeniach istotnych dla rcalizacji
Projektu.

3) Zurrotg poniesionych kosztów związanych z uczesttictwem w szkoleniu' w ptzypadku
rczygnacji z rieazasadnionych przyczyn lub skteślenia z lisĘ uczestników Ptojektu,
spowodowanego niew1pełnieniem postanowień' zawattych w RegulaminieReallzacJiPtoiektu.

só
7. Umowa wchodzi w życie z dniem tozpoczęcia szkolenia i obowiązuie do dnia

Zmiany niniejszej umowy wynikające ze zmiany Regulaminu Reallzacjl Ptojektu następuią

^utomatycznie 
z chwilą zmiaty ww. Regulaminu i nie wymaga1ą składatia przez Stfony

ninieiszej umowy oświadczeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

l$7szelkie zmtany, uzupełnienia' wypowiedzenia otaz jakiekolwiek oświadczenia Stfon
wynikające z ustaleń niniejszej umowy' \Ńrymagaią forrny pisemnej pod rygotem nieważności.

\X/ oktesie twania niniejszej umowy Stfony są zobowiązane informować się nawzajem na
piśmie okażdej zmiatie adtesu swojego zamieszkaria lub siedziby.Vl nzie zaniedbania tego
obowiązku kotespondencję wysłaną na uprzednio vłskazany adtes listem poleconym za
potwietdzeniem odbioru i nieodebtaną'uwaza się za doręczoną'

s7
$7 sptawach nie objętych tekstem ninieiszej umowy rnają zastosowanie odpowiednie ptzepisy
Kodeksu Cywilnego.

s8
Umowę spotządzono w dwóch jednobrzmiących egzempIarzach, po jednym dlakażdej ze Stfon.

Podpis Uczestnika Ptojektu - szkolenia Podpis Koordynatora Proiektu

,rNowe kwalifikac|e petspektywą na lepsze jutto''
Projekt współfinanso\^rany pflez Unię Europejską ze środków Europejskiego Frrnduszu Społecznego

w ramach Dztałalia 6.1 Poptawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie akt}'wności zawodowej w tegionie
Poddziałarlte ó.1.1 Wsparcie osób pozostaj+cychbez zattudnienia na regionalnym ryntu pracy
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