
 

 

 

Projekt „Znajomość języków obcych – szansa czy konieczność?” nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do projektu „Znajomość języków obcych – szansa czy konieczność?” 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

INFORMACJE O KANDYDACIE 

1. Imię/imiona  

2. Nazwisko: 

3. Płeć:  Kobieta    Mężczyzna                4. PESEL:  

5. Adres zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: 

województwo: ….....................................................................   powiat: ……………………….................................... 

ulica: .................................................................................    nr domu ........................... nr lokalu ……………. 

kod pocztowy:  _ _ - _ _ _                           miejscowość………………………………………………….…………...... 

6. Numer telefonu domowego (wraz z kierunkowym)1:   

7. Numer telefonu komórkowego:  

8. Adres poczty elektronicznej do kontaktu: 

9. Wykształcenie: 
Brak (Brak formalnego wykształcenia) (ISCED 0)  

Podstawowe (szkoła podstawowa) (ISCED 1)  

Gimnazjalne (gimnazjum) (ISCED 2)  

Ponadgimnazjalne  (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza 
szkoła zawodowa) (ISCED 3)  
Policealne (szkoły policealne) (ISCED 4)  

Studia krótkiego cyklu ( Nauczycielskie Kolegium Językowe, Kolegium Pracowników, Służb Społecznych 

(podlega MPiPS) (ISCED 5)  

Licencjackie (studia I stopnia (tytuły zawodowe: inżynier, licencjat) (ISCED 6)  

Magisterskie (studia II stopnia oraz jednolite studnia magisterskie (magister) (ISCED 7) 

Doktoranckie (studia doktoranckie) (ISCED 8) 

I. Status Kandydata oraz przynależność do grupy docelowej: 

 jestem osobą w wieku powyżej 25 lat2 

 jestem osobą w wieku między 25-49 lat (wymagane wykształcenie maksymalnie do ISCED3 włącznie) 

 zamieszkuję w województwie podkarpackim (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na 
obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)3 

 jestem osobą powyżej 50 lat2 (min. 64 uczestników) 

 jestem osobą o niskich kwalifikacjach (do ISCED3 włącznie, 200 osób, warunek konieczny dla osób do 49 roku 
życia) 

 jestem osobą z niepełnosprawnościami 

 jestem osobą wchodzącą po raz pierwszy na rynek pracy4 

                                                
1 W przypadku punktów 6, 7 i 8 wymagane jest obligatoryjnie podanie jednej z danych; bez podania przynajmniej danych 6 i 8, lub 
7 i 8 - Formularz zostanie odrzucony. 
2 Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej Jakość edukacji i kompetencji w regionie , Działania 9.3. mogą być skierowane 
bezpośrednio do osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej (głównie powyżej 24 lat) w szczególności o niskich 
kompetencjach/kwalifikacjach, starszych w wieku 50 lat i więcej, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia 
kompetencji. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie - w 
pierwszej formie wsparcia (pierwszym dniu szkolenia). 
3 Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych - uczą się, 
pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, natomiast 
w przypadku osób bezdomnych, przebywają one na tym obszarze, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną na obszarze województwa podkarpackiego). 
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 jestem osobą powracającą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka5 

 jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do 
projektu6 

 chcę wziąć udział w projekcie z własnej inicjatywy i nabyć/podnieść/uzupełnić swoje kompetencje językowe 

II. Status Uczestnika na rynku pracy w chwili przystąpienie do projektu (proszę zaznaczyć wszystkie cechy, które 
charakteryzują Pani/Pana sytuację na rynku pracy)7 

 1. Jestem osobą pracującą8 (nie zaznaczać pozostałych punktów w przypadku wyboru tej opcji) 

Wykonywany zawód: .........................................................................., Miejsce zatrudnienia (nazwa i adres firmy): 

..................................................................................................................................................................................... 

w tym (wybrać poprzez zaznaczenie właściwych opcji): 

 rolnik 

 prowadzący/a działalność na własny rachunek 

 zatrudniony/a w administracji publicznej 

 zatrudniony/a w dużym przedsiębiorstwie 

 zatrudniony/a w średnim przedsiębiorstwie (zatrudnia < 250 pracowników, roczny obrót < 50 mln euro) 

 zatrudniony/a w małym przedsiębiorstwie (zatrudnia < 50 pracowników, roczny obrót < 10 mln euro) 

 zatrudniony/a w mikro przedsiębiorstwie (zatrudnia < 10 pracowników, roczny obrót < 2 mln euro) 

 zatrudniony/a w organizacji pozarządowej 

 2. Jestem osobą bezrobotną (tj. bez pracy, gotową do podjęcia pracy, aktywnie poszukującą pracy) 

 3. Jestem osobą niezarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy 

 4. Jestem osobą zarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy 

 5. Jestem osobą długotrwale bezrobotną9 

 6. Jestem osobą bierną zawodowo 

III. Status Uczestnika projektu w chwili przystąpienie do projektu – dane wrażliwe 

                                                                                                                                                   
4 osoby pozostające bez zatrudnienia planujące wejście po raz pierwszy na rynek pracy, które nie wykonywały dotychczas pracy 
i nie były nigdy zatrudnione 
5 osoby pozostające bez zatrudnienia będące rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3 lub osoby przebywające 
na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz planujące powrót na rynek pracy. 
6 osoba niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie 
wymiaru czasu pracy, w tym osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym 
urzędzie pracy jako bezrobotna przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

7 W przypadku zaznaczenia opcji 2 osobę należy uznać za bezrobotną; Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe 
do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia: osoby zarejestrowane jako bezrobotne w 
urzędzie pracy, osoby bezrobotne niepozostające w rejestrach urzędów pracy. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego 
lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy 
wykazywać jako osoby bezrobotne. 
8 Osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści 
rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, która jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np. 
chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.  
Osoba prowadząca działalność na własny rachunek – prowadząca działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę 
zawodową - jest również uznawana za pracującą, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:  
1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli 
przedsiębiorstwo nie osiąga zysków.  
2) 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). 
3) 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. 
9 osoby dorosłe (>25 lat) –osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy)   
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1. Jestem osobą samotnie wychowującą dziecko   Tak         Nie        Odmowa podania informacji 

2. Jestem migrantem10, osobą obcego pochodzenia11, przynależę do mniejszości (w tym mniejszości narodowe 

i etniczne)12                                                   Tak         Nie        Odmowa podania informacji 

3. Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań13  Tak         Nie     

4. Jestem osobą niepełnosprawną14                             Tak         Nie        Odmowa podania informacji 

5. Żyję w gospodarstwie domowym bez osób pracujących15 :                                          Tak         Nie 

w tym, z dziećmi pozostającymi na otrzymaniu                                                               Tak         Nie 

6. Żyję w gospodarstwie domowym składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu16                                                                                                                                                                             

 Tak         Nie 

7. Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji (m.in. osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, bezdomne, 

wykluczone z dostępu do mieszkań, z wykształceniem ISCED 0 – brak ukończonego poziomu ISCED 1 – 

podstawowego, w wymaganym dla edukacji wieku, byli więźniowie, narkomani) 

                                                                                                Tak         Nie        Odmowa podania informacji 

IV. Kryteria dodatkowe: 

 zamieszkuję na terenach wiejskich (1 pkt.) 

 jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP (1 pkt.) 

 jestem osobą bierną zawodowo (1 pkt.) 

 korzystam z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej (1 pkt.) 

 zamieszkują w powiecie o stopie bezrobocia wyższej niż dla województwa podkarpackiego 12,7% m.in. brzozowskim-
19,6%, strzyżowskim-19,2%, niżańskim-19,0%, leskim-18,5%, bieszczadzkim-17,6%, ropczycko-sędziszowskim-17,1%, 
przemyskim-16,6%. (1 pkt.) 

1. Źródła informacji o projekcie (zakreślić odpowiednie) 

 Ulotka informacyjna          Plakat informacyjny                          Ogłoszenie prasowe 

 Strona internetowa           Znajomi                   Inne (jakie?) …………………………………………………………………………………. 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ 

2. W związku z przystąpieniem do procesu rekrutacji w ramach projektu „Znajomość języków obcych – szansa czy 
konieczność?” oświadczam, że:  

1. Jestem osobą w wieku 25 lat i więcej. 
2. Jestem osobą zamieszkałą na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
3. Jestem osobą wchodzącą po raz pierwszy na rynek pracy lub powracającą na rynek pracy po przerwie związanej 
z urodzeniem i wychowaniem dziecka lub pozostającą bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy przed 

                                                
10 Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. 
11 Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy –każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt 
posiadania lub nie posiadania obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził 
się poza terenem Polski. 
12 Zgodnie z prawek krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, 
słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska 
13 Zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w 
bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych 
i alarmujących warunkach); bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych , w schroniskach dla 
kobiet, schroniskach dla migrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby 
otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności –specjalistyczne zakwaterowanie wspierane; niezabezpieczone 
zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą); nieodpowiednie warunki 
mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe  - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu 
krajowego, skrajne przeludnienie). 
14 W rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375) 
15 Gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje. Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego są albo 
bezrobotni albo bierni zawodowo. 
16 Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. 
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przystąpieniem do projektu lub osobą z niepełnosprawnością. 
 
Uprzedzona/y o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych 
z prawdą, niniejszym oświadczam, że ww. informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  
 
Miejscowość.............................................dnia........................                                    .........................................................................  
                                                                                                                  Czytelny podpis kandydatki/a lub opiekuna prawnego 

Oświadczam, że: 

 Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Znajomość języków obcych – szansa 
czy konieczność?” i akceptuję jego warunki. 

 Zostałem/am poinformowany/a, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Jestem świadomy/a, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do 
udziału w projekcie. 

 Wyrażam chęć przystąpienia do projektu. 

 Po wstępnej, pozytywnej weryfikacji Formularza zgłoszeniowego zobowiązuję się do wypełnienia testu 
poziomującego wiedzę, celem przyporządkowania do grupy. 

 W przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w Projekcie zobowiązuję się do: 

 Podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych na rzecz projektu i deklaracji uczestnictwa oraz umowy 
szkoleniowej. 

 Systematycznego uczęszczania na zajęcia w ramach projektu zgodnie z harmonogramem. 

 Udziału w badaniach ewaluacyjnych przewidzianych w ramach Projektu. 

 Udostępnienia danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu. 

 Wyrażenia zgody na publikację mojego wizerunku zarejestrowanego na materiałach fotograficznych i filmowych 
wyłącznie dla potrzeb realizacji i promocji projektu. 

 W przypadku zakwalifikowania do projektu, zobowiązuję się do dostarczenia informacji o moim statusie do 4 
tygodni od zakończeniu udziału w projekcie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą    z dn. 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).  

 

..................................................................................................................................... 

                                                                     Data i czytelny podpis kandydatki/a lub opiekuna prawnego 

Do formularza zgłoszeniowego przedkładam poniższe załączniki: 

1. Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status na rynku pracy – w przypadku osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy (osoba  pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy) i długotrwale bezrobotnych 
zarejestrowanych w urzędzie pracy (dorosłych, powyżej 25 lat, pozostających osobą bezrobotną nieprzerwanie przez 
okres ponad 12 miesięcy i będących w ewidencji urzędu pracy), 

2. Osoba z niepełnosprawnościami - kopia Orzeczenia o niepełnosprawności. 
3. Osoba przebywająca lub powracająca po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym  – Zaświadczenie. 

UWAGA: Wnioski niekompletne będą odrzucane z przyczyn formalnych 

 

Preferowane miejsce szkolenia (miejscowość): 
_______________________________ 

Wybrane szkolenie: 

 język angielski 

 język niemiecki 

Preferowany czas szkolenia: 

 Dni robocze 

 Godziny przedpołudniowe 

 Godziny popołudniowe 

 Tryb weekendowy 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie 
(wypełnia pracownik Biura Projektu) 

 

Data zakończenia udziału w projekcie 
(wypełnia pracownik Biura Projektu) 

 

Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 
(wypełnia pracownik Biura Projektu) 

 Tak                         NIE 
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REGULAMIN PROJEKTU 
„Znajomość języków obcych – szansa czy konieczność?” nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w projekcie „Znajomość języków obcych – 

szansa czy konieczność?” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków 

obcych. 
2. Beneficjentem projektu jest firma IT Config Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu. Projekt realizowany jest w 

Partnerstwie z firmą Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena-Karpik Adamska z Warszawy. Biuro 
Projektu „Znajomość języków obcych – szansa czy konieczność?” mieści się w Mielcu (39-300) przy 
ul. Sienkiewicza 1 (III piętro). 

3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji 
i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK 
i języków obcych.  

4. Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 30.09.2018 r. 
5. Zasięg projektu: województwo podkarpackie.  
6. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną 264 osoby spełniające kryteria uczestnictwa, 

o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu. 

§ 2 Słownik pojęć  
1.  Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają :  

a) Projekt  - „Znajomość języków obcych – szansa czy konieczność?”  
b) Instytucja Pośrednicząca (IP) – Województwo Podkarpackie – Wojewódzki Urząd Pracy 

w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów. 
c) Regulamin – Regulamin Projektu „Znajomość języków obcych – szansa czy konieczność?” 
d) Beneficjent projektu/Organizator – IT Config Sp. z o.o.  
e) Kandydat/Kandydatka –osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na 

podstawie zasad ujętych w Regulaminie Projektu. 
f) Niskie kwalifikacje – wykształcenie nie wyższe niż średnie (włącznie)17  
g) Osoba niepełnosprawna – osobę posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności  

/przedkładająca kopię oświadczenia o niepełnosprawności  
h) Uczestnik/Uczestniczka projektu (UP) – osoba, zakwalifikowana do udziału w projekcie, zgodnie 

z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.   
i) Komisja Rekrutacyjna – organ oceniający formularze rekrutacyjne i dokonujący kwalifikacji 

Uczestników projektu.  
j) Kursy: kursy z zakresu:  

• język angielski z egzaminem TELC/TOIEC na poziomie A2/B2 
• język niemiecki z egzaminem TELC/TGLS na poziomie A2/B2 

§ 3 Cel projektu 
1. Celem projektu jest wzrost kompetencji w obszarze języków obcych u 185 osób dorosłych będących 

w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w terminie od 01.10.2016r. do 30.09.2018r. Uczestnicy po 
wzięciu udziału w szkoleniach osiągną pełny poziom biegłości językowej na poziomie A i B według 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego poprzez kursy z języków: angielskiego 
i niemieckiego oraz potwierdzą to certyfikatem TELC/TOEIC/TGLS. 

                                                
17 zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (International Standard Classification of Education w skrócie ISCED) 

wykształcenie średnie jest wykształceniem na poziomie ISCED 3 - kształcenie średnie (wyższy poziom) włącznie tj. ukończenie Liceum 
ogólnokształcącego, Liceum profilowanego, Technikum, Uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, Technikum uzupełniającego, Zasadniczej 

szkoły zawodowej. 



 

 

 

Projekt „Znajomość języków obcych – szansa czy konieczność?” nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 

 
§ 4 Kryteria uczestnictwa w Projekcie  

1. Uczestnikiem Projektu może być jedynie osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące kryteria 
dostępności: 
a) ukończyła 25 rok życia - oświadczenie; 
b) zamieszkuje teren województwa podkarpackiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym - status 

osoby uczącej się, pracującej lub zamieszkuje na obszarze województwa podkarpackiego) - 
oświadczenie;  

c) zgłasza z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie i podnoszenia, uzupełnienia 
i potwierdzenia umiejętności w zakresie znajomości języków obcych na poziomie A2/B2 
(angielskiego lub niemieckiego) poprzez uczestnictwo w Projekcie (szkoleniach i egzaminach) 
- oświadczenie; 

d) złożyła w określonym przez Regulamin terminie Formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem 
wymaganych załączników i oświadczeń; 

e) przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie, 
f) posiada przynajmniej jeden ze statusów: 

 status osoby wchodzącej po raz pierwszy na rynek pracy - min. 80 osób – oświadczenie 
 status osoby powracającej na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 

i wychowywaniem dziecka - min. 64 osoby – oświadczenie/zaświadczenie 
 status osoby pozostającej bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy przed 

przystąpieniem do projektu - min. 98 osób – oświadczenie 
 niepełnosprawność - min. 22 osoby - orzeczenie 
oraz dodatkowo – nieobligatoryjnie: 

 ma maksymalnie wykształcenie średnie tj. do ISCED3 włącznie (podstawowe, 
gimnazjalne, ogólnokształcące, średnie zawodowe, zawodowe techniczne) - min.200 
osób (wszystkie osoby do 49 roku życia będą posiadały maksymalnie wykształcenie do 
ISCED3 włącznie) - oświadczenie 

 wiek 50 lat i więcej – min 64 osoby – oświadczenie/PESEL. 
2. Zgodnie z założeniami Projektu, priorytetowo traktowane będą osoby, które:  
 mają miejsce zamieszkania na terenach wiejskich – oświadczenie + 1 pkt 
 nie mają zatrudnienia :  

o osoby bezrobotne – zaświadczenie z PUP + 1 pkt 
o osoby bierna zawodowo - oświadczenie + 1 pkt 

 korzystają z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej - oświadczenie + 1 pkt 
 mają miejsce zamieszkania w powiatach o stopie bezrobocia powyżej średniej dla województwa 

podkarpackiego (wg danych GUS na koniec 12.2015, m.in. brzozowskim-19,6%, strzyżowskim-
19,2%, niżańskim-19,0%, leskim-18,5%, bieszczadzkim-17,6%, ropczycko-sędziszowskim-17,1%, 
przemyskim-16,6%.) - oświadczenie + 1 pkt 

3. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
4. Projektodawca dokona weryfikacji zgłoszeń, pod kątem struktury grupy docelowej i założonych 

wskaźników. 
5. Do projektu zostaną przyjęte 264 osoby (164 Kobiet , 100 Mężczyzn). 

 
§ 5 Zakres wsparcia i organizacja szkoleń  

1. Projekt obejmuje dwa moduły szkoleniowe:  
a) szkolenie z języka angielskiego kończące się egzaminem TELC/TOEIC. Zakres szkolenia 
jest zgodny z podręcznikami oferowanymi na poszczególnych poziomach zaawansowania (od 
A1 do B2) oraz dostosowany do wymagań jakie stawia procedura egzaminacyjna; 
b) szkolenie z języka niemieckiego kończące się egzaminem TELC/TGLS. Zakres szkolenia 
jest zgodny z podręcznikami oferowanymi na poszczególnych poziomach zaawansowania (od 
A1 do B2) oraz dostosowany do wymagań jakie stawia procedura egzaminacyjna. 

2. Szkolenia zostaną przeprowadzone łącznie w 22 grupach po 12 osób każda.  



 

 

 

Projekt „Znajomość języków obcych – szansa czy konieczność?” nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 

a) Język angielski – 15 grup szkoleniowych:  
- 10 grup na poziomach A1-A2 – kurs 240-godzinny (4 semestry po 60 godzin, po każdym 

semestrze testy wewnętrzne); 
- 5 grup na poziomie B1-B2 – kurs 240-godzinny (4 semestry po 60 godzin, po każdym 

semestrze testy wewnętrzne); 
b) Język niemiecki – 7 grup szkoleniowych: 

- 5 grup na poziomach A1-A2 – kurs 240-godzinny (4 semestry po 60 godzin, po każdym 
semestrze testy wewnętrzne) 

- 2 grupy na poziomie B1-B2 – kurs 240-godzinny (4 semestry po 60 godzin, po każdym 
semestrze testy wewnętrzne) 

3. W Projekcie udział wezmą 264 osoby. Szkolenia będą realizowane w miejscowościach na terenie 
województwa podkarpackiego w zależności od zapotrzebowania osób zgłoszonych, kwalifikujących 
się do udziału w Projekcie.  

4. Szkolenia językowe odbywać się będą minimum dwa razy w tygodniu w blokach minimum 
dwugodzinnych. Szkolenia organizowane będą w weekendy lub dni robocze w zależności od 
preferencji uczestników Projektu.  

5. Podczas szkoleń Uczestnicy otrzymają (bezpłatnie) materiały dydaktyczne (podręczniki) związane 
z poszczególnymi tematami szkoleń. 

6. Organizator nie zapewnia cateringu i zwrotu kosztu dojazdów na szkolenia.  
7. Wszystkie informacje o Projekcie oraz wymagane formularze dokumentów zgłoszeniowych 

znajdują się na stronie internetowej Projektu: www.podkarpackiejezyki.projektyefs.pl oraz są 
dostępne w Biurze Projektu w Mielcu, pod adresem: ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec. Biuro jest 
czynne w wybrane dni tygodnia od poniedziałku do soboty, w godzinach 9:00 – 14:00 lub 14:00 – 
18:00 lub w innych godzinach, po wcześniejszym umówieniu się kandydata/uczestnika 
z pracownikiem Biura. Informacje dotyczące Projektu będą udzielane również telefonicznie pod 
numerem tel.: 661 285 623. 

8. Szczegółowy harmonogram kursów będzie na bieżąco zamieszczany na stronie internetowej 
Projektu: www.podkarpackiejezyki.projektyefs.pl. 
 

§ 6 Rekrutacja  
1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły i odbywa się od 01.10.2016 r. do 31.10.2017 r. 
2. Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty. Po spełnieniu warunków uczestnictwa zawartych 

w §4 ust. 1, pierwszeństwo udziału w projekcie przysługuje osobom oznaczonym w §4 ust. 2  
3. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż przewidziano miejsc w projekcie, Organizator 

zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.  
4. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie mogą zgłaszać się osobiście do Biura Projektu  

lub przesłać wymagane dokumenty rekrutacyjne listownie na adres Biura Projektu jak również 
drogą elektroniczną na adres poczty: podkarpackiejezyki@projektyefs.pl (przekazanie 
Organizatorowi oryginałów dokumentów zgłoszeniowych nastąpi najpóźniej w pierwszym dniu 
wsparcia przewidzianego dla Uczestnika/Uczestniczki projektu)  

5. Dokumenty rekrutacyjne składane są 1 (słownie: jeden) raz w trakcie trwania projektu oraz 
każdorazowo przy zmianie danych zawartych w indywidualnym formularzu zgłoszeniowym 
(aktualizacja danych).  

6. Kandydaci proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów potwierdzających możliwość 
uczestnictwa w Projekcie:  
a) Dokumenty zgłoszeniowe  

• Formularz Zgłoszeniowy,  
• Niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie „Znajomość języków obcych – szansa czy 

konieczność?” wraz z podpisem,  
• Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wypełnione przez pracodawcę (dotyczy osób 

zatrudnionych),  
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• Zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy, w tym 
długotrwale bezrobotnej (dotyczy osób bezrobotnych),  

• Zaświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim lub 
wychowawczym (dotyczy osób deklarujących status osoby powracającej lub chcącej 
powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka),  

• Zaświadczenie / oświadczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób deklarujących się jako 
niepełnosprawne)  

b) Dokumenty wymagane po zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.  
• Deklaracja uczestnictwa (podpisywana w dniu rozpoczęcia szkolenia), 
• Umowa szkoleniowa wraz ze zgodą Uczestnika/Uczestniczki na przetwarzanie danych 

osobowych. 
7. Warunkiem zakwalifikowania do Projektu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów 

przed rozpoczęciem szkolenia. 
8. Dokumenty rekrutacyjne, winny być podpisane przez Kandydata/Kandydatkę i/lub jego opiekuna 

prawnego (w zależności od sytuacji prawnej).   
9. Przed przystąpieniem do Projektu Kandydaci deklarujący chęć uczestnictwa w szkoleniu 

zobowiązani są do rozwiązania testu wiedzy, mającego na celu dopasowanie do grupy na 
odpowiednim poziomie zaawansowania.  

10. Decyzję o kwalifikacji do uczestnictwa w Projekcie podejmuje Komisja Rekrutacyjna w składzie 
Kierownik projektu oraz Specjalista ds. szkoleń poprzez weryfikację formalną złożonych przez 
Kandydata dokumentów.  

11. Weryfikacja Kandydata/ki uwzględnia jego/jej specyficzne potrzeby/bariery oraz diagnozę potrzeb 
szkoleniowych pod kątem ich stanu wiedzy/kompetencji/umiejętności na danym obszarze (język 
angielski lub niemiecki).  

12. Komisja dokona oceny Kandydatów/ek  oraz analizy dokumentów w oparciu o :  
a) kryteria podstawowe - przynależność do grupy docelowej - kryterium bezwarunkowe ( o których 

mowa § 4 ust. 1),  
b) kompletności i poprawności formalnej dokumentów zgłoszeniowych,   
c) kolejność zgłoszeń,  
d) kryteria uzupełniające (o których mowa w § 4 ust. 2)  
e) wynik diagnozy potrzeb szkoleniowych Kandydata/ki, weryfikujący ich wiedzę w danym obszarze 

(test poziomujący)  
13. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.  
14. Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w Projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane do 

uczestnictwa z powodu braku wolnych miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej danej grupy 
Uczestników według kolejności zgłoszeń.  

15. Osoby, które zostały zakwalifikowane na listę rezerwową, będą uwzględnione przy organizacji 
kolejnych grup szkoleniowych.  

16. Osoby zakwalifikowane do Projektu oraz osoby z listy rezerwowej zostaną powiadomione 
o kwalifikacji drogą telefoniczną lub mailową. 

17. Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie zgodnie z zasadą bezstronności, jawności, 
przejrzystości i równości szans (w tym równości płci).  

18. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.  
  

§ 7  Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 
1. Uczestnik może, z ważnych przyczyn osobistych zrezygnować z udziału w Projekcie, na 5 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia. Uczestnik zobowiązuje się poinformować o tym fakcie osobiście lub 
telefonicznie pracowników Organizatora w najwcześniejszym możliwym terminie. Na powstałe 
w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.  

2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestników, będzie rozpatrywana 
przez Organizatora indywidualnie.  
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3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie po rozpoczęciu udziału w projekcie, Uczestnik 
Projektu (UP) zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia z podaniem przyczyn 
rezygnacji.  

4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji, skreślenia z listy bądź naruszenia Regulaminu 
uczestnictwa w Projekcie po rozpoczęciu udziału w nim, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu 100% 
wartości wszystkich świadczeń otrzymanych przez Uczestnika w ramach projektu, w terminie 14 
dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu z listy. Projekt jest finansowany ze środków 
publicznych, w związku z czym na Organizatorze spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich 
prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu 
w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia 
społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, 
trenera lub pracownika Organizatora, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego 
wandalizmu.  

6. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, Uczestnik obowiązany jest do zwrotu otrzymanych 
materiałów szkoleniowych Organizatorowi, najpóźniej w chwili złożenia pisemnego oświadczenia 
o rezygnacji.  

§ 8 Obowiązki Uczestnika  
1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.  
2. Uczestnik zobowiązuje się do:   

a) Pełnego, aktywnego i sumiennego udziału w realizowanym projekcie;  
b) Dołożenia należytej staranności w celu ukończenia udziału w projekcie.   

3. Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach szkolenia zajęciach, akceptując 
terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator.  

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego, zasad 
obowiązujących na poszczególnych szkoleniach, punktualnego przychodzenia na zajęcia 
i rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów.  

5. Potwierdzania własnoręcznym podpisem otrzymywania materiałów szkoleniowych.  
6. Informowania o planowanych nieobecnościach.  
7. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w minimum 80% zajęć. Dopuszcza się jedynie 

nieobecności usprawiedliwione.  
8. Za usprawiedliwioną nieobecność Organizator uznaje:   

• przyczyny zdrowotne: zwolnienie lekarskie,   
• przyczyny losowe: wyjaśnienie pisemne Uczestnika.   

9. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego 
uzupełnienia materiału z opuszczonych zajęć wg wskazówek osoby prowadzącej zajęcia.  

10. W przypadku przekroczenia limitu 20% nieobecności, Organizator zastrzega sobie prawo 
wykreślenia Uczestnika z listy oraz żądania zwrotu kosztów udziału w szkoleniu.  

11. Uczestnik zobowiązany jest do zaliczenia egzaminu końcowego (na danym poziomie, zgodnie 
z procedurą Certyfikacji Instytucji Akredytującej/Certyfikującej TELC/TOEIC/TGLS), a w przypadku 
nieobecności uczestnik zobowiązany jest do zaliczenia egzaminu w drugim terminie po uprzednim 
uzgodnieniu z Organizatorem.  

12. Uczestnik zobowiązany jest do przystępowania oraz zaliczania każdego testu monitorującego 
postęp wiedzy po każdych 60 godzinach zajęć.  

13. Uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu TELC/TOEIC/TGLS potwierdzającego 
kompetencje językowe na poziomie A2/B2 (organizowanych przez certyfikowane jednostki), 
wskazanego przez Organizatora oraz uzyskania jego pozytywnego wyniku.  

14. Uczestnik ma obowiązek poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami o których mowa w § 
9  

15. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dalszy udział w projekcie niezwłocznego 
złożenia pisemnego oświadczenia w tej kwestii wraz z wyjaśnieniem przyczyn;  
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16. Uczestnik  zobowiązany jest do złożenia innych stosownych dokumentów, które będą wymagane 
przez Instytucje biorące udział we wdrażaniu RPO WP na lata 2014-2020.  

17. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad Organizator ma prawo skreślić UP z listy UP 
i obciążyć kosztami udziału w projekcie.  
 

§ 9 Zasady monitoringu uczestników  
1. W ramach realizacji projektu prowadzony jest bieżący monitoring zaplanowanych działań.  
2. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzenia swojej obecności na zajęciach. 

Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności.  
3. Uczestnicy zobowiązani są w trakcie uczestnictwa w Projekcie do udziału w badaniach ankietowych 

mających na celu pomiar satysfakcji z udzielonego mu wsparcia oraz pomiar innych czynników 
istotnych z punktu widzenia jakości wdrażanego Projektu.  

4. Uczestnicy zobowiązani są do przystępowania do testów monitorujących postępy wiedzy w trakcie 
uczestnictwa w Projekcie oraz dołożenia wszelkich starań w celu uzyskania pozytywnego wyniku na 
egzaminie zewnętrznym.  

5. Uczestnicy zobowiązani są do udzielania Instytucjom zaangażowanym w realizację RPO WP na lata 
2014-2020 niezbędnych informacji dla celów ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości.  

6. Uczestnik na potrzeby monitorowania projektu zobowiązany jest do informowania o wszelkich 
zmianach w danych podanych w dokumentacji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od ich powstania.  

7. Uczestnicy będą zobowiązani do przekazania Organizatorowi informacji o swojej sytuacji po 
opuszczeniu projektu.   

8. Informacje, o których mowa w ust. 1-3 będą wykorzystywane do wywiązania się Organizatora 
z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec Instytucji Pośredniczącej. 

 
§ 10 Obowiązki Organizatora 

1. Organizator i Partner projektu zobowiązani są do: 
a) zorganizowania szkoleń o których mowa w §5 ust. 1, 
b) zapewnienia materiałów szkoleniowych, 
c) zorganizowanie zewnętrznego egzaminu przeprowadzonego przez certyfikowaną jednostkę, 
d) umożliwienia dostępu do Biura Projektu w dni robocze i zgodnie z zapisami § 5 ust. 7, 

2. Na wniosek Uczestnika Organizator projektu zobowiązany jest wystawić UP zaświadczenie 
o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 11.01.2012 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

3. Organizator i Partner projektu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.  
 

§ 11 Postanowienia końcowe  
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora projektu.   
2. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.   
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora w oparciu o wytyczne dla instytucji 

biorących udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia 
dodatkowych jego postanowień  

5. Organizator projektu zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji projektu oraz poszczególnych 
jego etapów. 

6. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej projektu. 
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.10.2016 r. 
8. Regulamin obowiązuje strony z dniem podpisania, na czas trwania Projektu.  

 
 

_______________________________   _________________________________ 
 Miejscowość i data                                 Podpis Kandydata/ki  


