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Projekt „Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych” realizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie, na podstawie Umowy  
nr UDA-POKL.08.01.01-18-278/13-00, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,  
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw. 

 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa do projektu  

„Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych”. 

 

 

§ 1 

Słownik pojęć 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  

 

 Projekt: „Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych” 

 Realizator Projektu: Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie 

 Biuro Projektu: Siedziba Podkarpackiej Izby Gospodarczej, 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3  

 Strona internetowa Realizatora Projektu: www.pigkrosno.pl   

 

 Kandydat/Kandydatka do projektu: Osoba dorosła (powyżej 18 r. życia), będąca właścicielem lub 

delegowanym pracownikiem mikro lub małego przedsiębiorstwa, prowadzącego działalność gospodarczą 

w zakresie fizjoterapii (PKD 86.90A), na terenie Województwa Podkarpackiego.  

 

 Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników (w tym 

samozatrudnieni), którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EURO. 

 Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników (w tym 

samozatrudnieni, czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nie zatrudniające 

pracowników), którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EURO. 

Przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa należy szczegółowo zapoznać się z wytycznymi Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w poradniku: http://www.parp.gov.pl/files/74/87/1155.pdf   

http://www.pigkrosno.pl/
http://www.pigkrosno.pl/
http://www.parp.gov.pl/files/74/87/1155.pdf
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 Dokumenty Rekrutacyjne – komplet dokumentów (Formularz Rekrutacyjny wraz z Załącznikami),  

potwierdzających kryteria dostępu. Dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu w Krośnie, w terminie 

podanym do publicznej wiadomości m. in. na stronie internetowej Beneficjenta Projektu. 

 Uczestnik, Uczestniczka Projektu – osoba, która została zakwalifikowana do Projektu, zgodnie  

z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie oraz podpisała 

deklarację uczestnictwa w Projekcie, po ogłoszeniu listy rankingowej. 

 

 Dzień przystąpienia do projektu – dzień podpisania umowy oraz deklaracji uczestnictwa w Projekcie. 

Umowa podpisywana tylko przez te osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie po 

złożeniu przez Kandydata/Kandydatkę wszystkich dokumentów rekrutacyjnych i pozytywnym przejściu 

procesu rekrutacji. 

 

 Umowa szkoleniowa – umowa podpisana przez mikroprzedsiębiorstwo lub  małe przedsiębiorstwo, 

biorące udział w Projekcie z Realizatorem Projektu, dotycząca zasad udziału w Projekcie 

 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie Beneficjentów Ostatecznych  

w ramach Projektu „Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych”. 

2. Projekt „Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych” realizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą 

współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII 

Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw  

w regionie,  Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 

przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest  

w terminie  od 01.04.2014 r. do 30.06.2015 r. na terenie całego Województwa Podkarpackiego. 

3. Celem głównym projektu jest podwyższenie poziomu jakości świadczonych usług przez minimum 30 

podkarpackich mikro i małych przedsiębiorców, świadczących usługi fizjoterapeutyczne, poprzez 

http://www.pigkrosno.pl/
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podwyższenie / nabycie kwalifikacji zawodowych przez minimum 69 pracowników tych firm (w tym 

około 36 kobiet), do czerwca 2015 roku.  

4. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o niniejszy Regulamin, są zgodne z umową  

o dofinansowanie projektu „Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych”, nr UDA – POKL.08.01.01-

18-278/13-00 zawartą pomiędzy Podkarpacką Izbą Gospodarczą a Wojewódzkim Urzędem Pracy  

w Rzeszowie. 

 

 

§ 3 

Wsparcie szkoleniowe 

1. W ramach Projektu przewidziana jest realizacja następujących szkoleń: 

 Moduł PNF Podstawowy + PNF Rozwijający – 16 osób (150 h, tj. 3 moduły x 5 dni x 10 h). 

 PNF Rozwijający – 16 osób (50 h, tj. 5 dni x 10 h). 

 Terapia Manualna wg prof. Karela Lewita (Praska Szkoła Medycyny Manualnej) – 16 osób (240 

h = 6 modułów x 4 dni x 10 h). 

 Badanie  i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego – 18 osób (32 h = 3 dni). 

 Badanie  i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego – 18 osób (16 h = 2 dni 

x 8h). 

 Drenaż limfatyczny w kompleksowej fizjoterapii chorych z obrzękami – 18 osób (60 h = 2 moduły 

x 4 dni x 7,5h)  

 IBITA Bobath dla dorosłych – 12 osób (120 h = 15 dni x 8 h). 

 Kinetic Control – 20 osób (86 h = 4 moduły: 1.Kręgosłup lędźwiowy=3 dni; 2.Kręgosłup szyjny, 

obręcz barkowa=4 dni; 3.Staw biodrowy, kończyna dolna=3 dni; 4.Kinetic Control w sporcie=2 

dni). 

 Kinesiology Taping Podstawowy – 20 osób (16 h = 2 dni x 8h). 

2. Zgodnie z zapisami Projektu poszczególne kursy będą prowadzić wykwalifikowani instruktorzy: 

 Kursy 1 i 2 – certyfikowany instruktor IPNFA. 

 Kursy 3,4,5 – instruktor w dziedzinie medycznej. 

 Kurs 6 – instruktor Polsko-Niemieckiej Szkoły Limfologii. 

 Kurs 7 – instruktor IBITA. 

 Kurs 8 – Międzynarodowy Instruktor Kinetic Control i Performance Stability. 

http://www.pigkrosno.pl/
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 Kurs 9 – Instruktor Kinesiology Taping Europe. 

 

3. Wszystkie kursy będą prowadzone w oparciu o certyfikowane programy nauczania: 

    Kursy nr 1-9 akredytowane przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapeutów-PTF; 

    Kurs nr 1 i 2 przez IPNFA; 

    Kurs nr 7 – IBITA; 

    Kurs nr 8 – Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej  PTTS oraz Brytyjskie        

Stowarzyszenie Fizjoterapeutów i międzynarodową organizację Kinetic Control. 

 

4. W ramach Projektu każdy Uczestnik Projektu będzie miał zagwarantowane: wyżywienie, materiały 

szkoleniowe, egzamin potwierdzony certyfikatem (w ramach Projektu Uczestnikowi zostanie 

sfinansowana tylko jedna opłata egzaminacyjna), materiały piśmiennicze, zaświadczenie o ukończeniu 

Projektu, zapewniony nocleg (dla osób spoza miejsca organizacji szkolenia). 

5. Kursy w ramach Projektu będą odbywać się przeważnie w trybie weekendowym (także  

z uwzględnieniem niektórych dni roboczych). 

6. Kursy w ramach Projektu będą odbywać się w okresie od: 01.07.2014 r. – 30.06.2015 r. 

7. Szczegółowy plan kursów podany jest w Harmonogramie Szkoleń, stanowiącym Załącznik Nr 2 do 

niniejszego Regulaminu.  

8. Uczestnikom Projektu nie przysługuje dodatek szkoleniowy ani zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.  

9. Szkolenia będą odbywać się w odpowiednio przystosowanych salach. 

10. Wsparcie szkoleniowe oferowane w ramach Projektu stanowi pomoc de minimis i jest w 100% 

dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

§ 4 

Sposób rekrutacji uczestników Projektu 

 

1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. 

2. Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona w dwóch turach (pierwsza tura: maj/czerwiec 2014 rok, druga 

tura: sierpień/wrzesień 2014 rok).  

3. W skład Komisji Rekrutacyjnej wejdą: Koordynator Projektu i Ekspert ds. Rekrutacji, Promocji, 

Monitoringu i Szkoleń. 

4. Każda tura procesu rekrutacji składać będzie się z trzech etapów:  

http://www.pigkrosno.pl/
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I etap: złożenie w wymaganym terminie dokumentów rekrutacyjnych (Formularza Rekrutacyjnego – 

Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z wymaganymi Załącznikami), potwierdzającymi 

wymagane kryteria DOSTĘPU oraz kryteria PUNKTOWE.  

 

A. Załączniki potwierdzające kryteria DOSTĘPU DLA PRZEDSIĘBIORCY: 

 Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro lub małego przedsiębiorcy – Załącznik Nr 1/P 

do Formularza Rekrutacyjnego. 

 Oświadczenie o posiadaniu siedziby przedsiębiorstwa na terenie Woj. Podkarpackiego – 

Załacznik Nr 2/P do Formularza Rekrutacyjnego. 

 Wypis z KRS lub CEIDG, potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej  

w zakresie fizjoterapii (PKD 86.90 A), na terenie Woj. Podkarpackiego. 

 Posiadanie dyplomu fizjoterapeuty (technik, licencjat, magister) – kserokopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez posiadacza dyplomu. 

 W przypadku aplikowania na kurs PNF Rozwijający – posiadanie certyfikatu ukończenia 

kursu PNF Podstawowy, z uwzględnieniem 6 miesięcznej przerwy (kserokopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez posiadacza certyfikatu). 

 

B. Załączniki potwierdzające kryteria DOSTĘPU DLA DELEGOWANEGO 

PRACOWNIKA:  

 Oświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzające status pracownika i wykonywanie pracy  

w mikro lub małym przedsiębiorstwie na terenie Woj. Podkarpackiego – Załącznik Nr 

1/D do Formularza Rekrutacyjnego. 

 Oświadczenie o nieposiadaniu przez pracownika dokumentów potwierdzających 

ukończenie kursu, na który jest delegowany przez pracodawcę – Załącznik Nr 2/D do 

Formularza Rekrutacyjnego. 

 Wypis z KRS lub CEIDG, potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej  

w zakresie fizjoterapii (PKD 86.90 A), na terenie Woj. Podkarpackiego. 

 Posiadanie dyplomu fizjoterapeuty (technik, licencjat, magister) – kserokopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez posiadacza dyplomu. 

http://www.pigkrosno.pl/
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 W przypadku aplikowania na kurs PNF Rozwijający – posiadanie certyfikatu ukończenia 

kursu PNF Podstawowy, z uwzględnieniem 6 miesięcznej przerwy – kserokopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez posiadacza certyfikatu. 

 

C. Załączniki potwierdzające kryteria PUNKTOWE DLA PRZEDSIĘBIORCY  

I DELEGOWANEGO PRACOWNIKA:  

 Oświadczenie o wykształceniu – Załącznik Nr 3 do Formularza Rekrutacyjnego. 

W przypadku posiadania przez Kandydata/Kandydatkę wykształcenia: 

a) średniego (technik fizjoterapii) – uzyskuje 10 punktów; 

b)  wyższego I stopnia (licencjat fizjoterapii) – uzyskuje 5 punktów; 

c) wyższego II stopnia (magister fizjoterapii) – uzyskuje 0 punktów. 

 

 Oświadczenie o średnich miesięcznych dochodach brutto na 1 członka rodziny w 2012 

roku – Załącznik Nr 4 do Formularza Rekrutacyjnego. 

W przypadku posiadania przez Kandydata/Kandydatkę średnich miesięcznych dochodów brutto na  

1 członka rodziny w 2012 roku, w wysokości: 

a) do 500 zł – uzyskuje 10 punktów; 

b) 501 zł do 1000 zł – uzyskuje 5 punktów; 

c) powyżej 1000 zł – uzyskuje 0 punktów. 

 

II etap: Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych przez Komisję Rekrutacyjną pod kątem spełnienia 

kryteriów dostępu i kryteriów punktowych. 

 Komisja Rekrutacyjna utworzy listy podstawowe na poszczególne kursy, które zostaną 

opublikowane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Realizatora Projektu, tj. 

www.pigkrosno.pl.  Znajdą się na nich przedsiębiorcy i wydelegowani pracownicy, którzy 

po spełnieniu kryteriów dostępu, uzyskają największą liczbę punktów przyznanych za 

kryteria punktowe, z uwzględnieniem zakładanych proporcji udziału kobiet i mężczyzn.  

 Osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną również o tym fakcie powiadomione 

telefonicznie lub e-mailowo.  

http://www.pigkrosno.pl/
http://www.pigkrosno.pl/
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 W przypadku osób, które uzyskają taką samą ilość punktów, do projektu zakwalifikuje się 

Kandydat/Kandydatka z tej firmy, która będzie mieć najmniejszą liczbę 

zakwalifikowanych do Projektu pracowników.  

 W dalszej kolejności decydować będzie kolejność zgłoszeń (data i godzina wpływu 

dokumentów do Realizatora Projektu).  

 W przypadku zgłoszenia się wiekszej liczby chętnych  na poszczególne kursy, zostaną 

utworzone listy rezerwowe, które zostaną również opublikowane na stronie internetowej 

Realizatora Projektu, tj. www.pigkrosno.pl. Osoby te zostaną zaproszone do udziału  

w Projekcie, w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. 

III etap: wypełnienie testu wiedzy/kompetencji w celu dokonania analizy potrzeb szkoleniowych (celem 

przeprowadzenia testu będzie również dopasowanie programu szkoleń do poziomu wiedzy uczestników).  

5. Dokumenty rekrutacyjne można odebrać w siedzibie Beneficjenta bądź pobrać ze strony internetowej  

Projektu www.pigkrosno.pl  

6. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych zarówno w pierwszej, jak i drugiej turze rekrutacji, 

zostaną podane do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej Realizatora Projektu, jak również 

za pomocą kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu w mediach. 

7. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na 

adres Realizatora Projektu (Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno).  

8. Każdy złożony komplet dokumentów rekrutacyjnych, zostanie zarejestrowany na liście rejestracyjnej  

(z dokładną godziną i datą wpływu dokumentów do Realizatora Projektu), otrzymując jedyny  

i niepowtarzalny numer rekrutacyjny, którym Realizator Projektu będzie posługiwał się  

w przypadku podwieszania na stronie internetowej listy podstawowej osób zakwalifikowanych do 

Projektu oraz listy rezerwowej. 

9. Rejestracja dokumentów rekrutacyjnych odbywać się będzie z podziałem na listę rejestracyjną kobiet  

i listę rejestracyjną mężczyzn. 

10. W przypadku przesłania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty/kuriera, każdy 

Kandydat/tka zobowiązany jest do zachowania dowodu nadania dokumentacji.  

11. Istnieje możliwość przesłania wymaganych dokumentów drogą elektroniczną, jednakże muszą one być 

podpisane przez Kandydata/tkę i zeskanowane. W przypadku dokumentów przesłanych drogą 

elektroniczną, decyduje data przesłania e-maila, aczkolwiek muszą one zostać złożone w wersji 

http://www.pigkrosno.pl/
http://www.pigkrosno.pl/
http://www.pigkrosno.pl/
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oryginalnej w Biurze Projektu do 3 dni roboczych po upływie terminu składania dokumentów 

rekrutacyjnych.  

12. W przypadku formularzy złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera, liczy się data wpływu 

dokumentów rekrutacyjnych do siedziby Realizatora Projektu.   

13. Dokumenty złożone po upływie wyznaczonego terminu, nie będą podlegać rozpatrzeniu.  

14. Umowy oraz deklaracje uczestnictwa z potencjalnymi Beneficjentami Ostatecznymi Projektu będą 

podpisywane po zakwalifikowaniu się do Projektu. 

15. W przypadku rezygnacji jednego Uczestnika ze szkoleń, może zostać on zastąpiony kolejną osobą  

z listy rezerwowej na dane szkolenie. 

16. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie osoby z listy podstawowej, do Projektu mogą przystąpić 

osoby z listy rezerwowej, jeżeli zostanie zachowany warunek 90% obecności w zajęciach.  

 

§ 5 

Uczestnicy projektu 
 

1. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie – właściciele mikro i małych 

przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie fizjoterapii (PKD 86.90 A), na 

terenie Województwa Podkarpackiego oraz ich pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, 

zakwalifikowani do projektu w procesie rekrutacji.  

2. Udział pracownika w Projekcie musi się odbywać na zasadzie delegowania przez pracodawcę.  

3. Zakłada się, że w Projekcie weźmie udział  minimum 77 (w tym około 40 kobiet), pracujących  

w podkarpackich mikro lub małych przedsiębiorstwach, świadczących usługi fizjterapeutyczne oraz 

co najmniej 38 mikro lub małych przedsiębiorstw.  

4. Za dzień przystąpienia Uczestnika/Uczestniczki do Projektu przyjmuje się dzień podpisania umowy 

oraz deklaracji uczestnictwa w Projekcie.  

5. W momencie podpisania umowy na otrzymanie wsparcia szkoleniowego, Realizator Projektu wydaje 

przedsiębiorstwu, którego pracownik lub właściciel jest uczestnikiem szkoleń, zaświadczenie  

o udzieleniu pomocy de minimis. 

6. Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat brały udział w szkoleniach 

ze środków unijnych, o identycznym zakresie merytorycznym jak szkolenia oferowane w ramach 

Projektu. 
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§ 6 

Prawa i Obowiązki Beneficjentów Ostatecznych  

 

1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie pod warunkiem spełnienia 

warunków określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

2. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet, testów oraz wszystkich 

niezbędnych dokumentów pod kątem realizacji Projektu.  

3. Uczestnicy Projektu (zarówno delegowani pracownicy, jak również właściciele przedsiębiorstw 

uczestniczących w projekcie), zobowiązani są do udzielania niezbędnych informacji dla celów 

monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 

4. Nieobecność nieusprawiedliwiona na szkoleniach, nie może przekraczać 10% całego wybranego 

kursu. Nieusprawiedliwiona nieobecność ponad 10% jest równoznaczna z rezygnacją z udziału  

w Projekcie.  

5. Realizator Projektu dopuszcza usprawiedliwione nieobecności Uczestnika Projektu, spowodowane 

chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na 

szkoleniach mogą być: 

a) oryginał lub kserokopia zwolnienia lekarskiego potwierdzona za zgodność  

z oryginałem przez Uczestnika Projektu;  

b) pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych. 

6. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane, wypełniając formularz „Zakres danych osobowych 

uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki”, niezbędne do wypełnienia kwestionariusza PEFS przez Realizatora Projektu. 

7. Uczestnik Projektu, który nie podpisze zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaje wykluczony z udziału w Projekcie.  

8. Przedsiębiorca uczestniczący w projekcie, zobowiązuje się do poddania badaniu, które przeprowadzi 

Relizator Projektu – badanie dotyczyć będzie ilości usług fizjoterapeutycznych świadczonych przez 

przedsiębiorstwo w okresie 6 miesięcy od ukończenia kursu przez właściciela lub pracownika firmy. 
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§ 7 

Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie 

 

1.   Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności 

finansowej w przypadku gdy: 

 rezygnacja zgłoszona została do 5 dni roboczych, przed rozpoczęciem udziału w wybranym 

kursie bez podania przyczyny, 

 rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi (choroba, 

powołanie do służby wojskowej itp.), 

 powody rezygnacji podlegają ocenie Realizatora Projektu. 

2.   Uczestnik Projektu jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 7 dni od 

momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powody 

rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie od stosownej instytucji (np. zwolnienie lekarskie).  

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie z nieuzasadnionych przyczyn lub 

skreślenia z listy uczestników, spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych  

w Regulaminie, Realizator Projektu może żądać od Uczestnika Projektu, zwrotu poniesionych 

kosztów udziału w Projekcie na drodze sądowej, w wysokości jego kosztów uczestnictwa,  

w przeliczeniu na osobę, jednak nie więcej niż średni koszt przypadający na jednego Uczestnika 

określony w umowie szkoleniowej wraz z kosztami windykacji przedmiotowej należności. 

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie” należy do Realizatora 

Projektu, w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy 

prawa Unii Europejskiej.  

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 19.05.2014 r.  

4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 
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Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Formularz Rekrutacyjny 

Załącznik Nr 2 – Harmonogram szkoleń dla fizjoterapeutów 
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