
 

  

 
REGULAMIN PROJEKTU  

„Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu! Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe – edycja II” 
nr projektu RPWP.08.02.00-30-0078/18 

w ramach 
Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 8. Edukacja 
Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1.  Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje kluczowe kluczem 
do sukcesu! Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe - edycja II”, realizowanym na terenie województwa 
wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie. 

2.  Organizatorem Projektu jest O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte 
Cassino 53, 20-705 Lublin.  

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2019 r. do 29.06.2021 r.  
4.  Biuro Projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu! Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe – 

edycja II” mieści się pod adresem: ul. Partyzancka 7/5, 63-400 Ostrów Wielkopolski. 
5.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą - Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego. 

6. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 360 osób dorosłych (216 kobiet i 144 mężczyzn), w wieku 
aktywności zawodowej (od 25 do 74 roku życia), o niskich kwalifikacjach1, zgłaszających z własnej inicjatywy 
potrzebę podniesienia kompetencji (zainteresowanych nabyciem kwalifikacji cyfrowych/językowych), które na 
terytorium województwa wielkopolskiego uczą się, pracują, zamieszkują w rozumieniu przepisów KC2 
lub przebywają na obszarze woj. wielkopolskiego jako osoby bezdomne, w tym: 
a. Osoby w wieku 25 lat i więcej (do 74 r.ż.) - 360 os. (216 kobiet i 144 mężczyzn), 
b. Osoby o niskich kwalifikacjach1 - 360 os. (216 kobiet i 144 mężczyzn), 
c. Osoby w wieku 50 lat i więcej (do 74 r.ż.) - min. 36 os. (22 kobiety i 14 mężczyzn), 
d. Osoby z niepełnosprawnościami3 - min. 18 os. (11 kobiet i 7 mężczyzn), 
e. Osoby bezrobotne4 - 126 os. (76 kobiet i 50 mężczyzn), 
f. Osoby długotrwale bezrobotne5 – 38 os. (23 kobiety i 15 mężczyzn), 
g. Osoby bierne zawodowo6 - 126 os. (76 kobiet i 50 mężczyzn), 
h. Osoby pracujące7 - 108 os. (64 kobiety i 44 mężczyzn). 

                                                           
1
 Osoba o niskich kwalifikacjach -  Osoba posiadająca wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie (wykształcenie na poziomie: brak, podstawowe, gimnazjalne, 

ponadgimnazjalne włącznie). 
2
 Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, 

w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. 
3
 Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem 
poświadczającym stan zdrowia. 
4
 Osoba bezrobotna, tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako 

bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeśli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. 
5
 Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: - Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 

miesięcy (>6 miesięcy). - Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).  
6
 Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby 

bierne zawodowo. Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, która nie 
mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna 
(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoba prowadząca działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie 
prowadzącej działalność) nie jest uznawany za bierną zawodowo. 



 

  

§ 2 
Rekrutacja do projektu. 

I. Informacje ogólne 
 

1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

2. Rekrutacja do projektu będzie jawna i bezpośrednia, o charakterze otwartym. Prowadzona będzie na terenie 
województwa wielkopolskiego w trybie ciągłym od 01.12.2019 r. do 30.09.2020 r. Planowane jest prowadzenie 
rekrutacji w 10 turach (co miesiąc rekrutacja średnio 36 osób).   

3. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika/-czkę Projektu w procesie rekrutacji: 
a) Formularz rekrutacyjny,  
b) Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności,  
c) Test wiedzy sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego/niemieckiego lub poziom kompetencji 

cyfrowych, 
d) Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia (w przypadku osób 

z niepełnosprawnościami),  
e) Ankieta dotycząca potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku osób 

z niepełnosprawnościami), 
f) Oświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku osób pracujących), 
g) Zaświadczenie z Urzędu Pracy (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych) 
h) Deklaracja chęci powrotu lub wejścia na rynek pracy w związku z udziałem w projekcie (w przypadku osób 

biernych zawodowo). 
 

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 
 

1. Profil Uczestnika/-czki Projektu (UP): 
Projekt skierowany jest do 360 osób dorosłych, w wieku aktywności zawodowej (od 25 do 74 roku życia), o niskich 
kwalifikacjach , zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji (zainteresowanych nabyciem 
kwalifikacji cyfrowych/językowych), które na terytorium województwa wielkopolskiego uczą się, pracują, 
zamieszkują w rozumieniu przepisów KC  lub przebywają na obszarze woj. wielkopolskiego jako osoby bezdomne. 
2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 
a) spełnienie wymogów formalnych, 
b) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych 
dokumentów listownie, osobiście na spotkaniach rekrutacyjnych, bądź w siedzibie Biura Projektu: 

 Formularz rekrutacyjny,  

 Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności,  

 Test wiedzy sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego/niemieckiego lub poziom kompetencji 
cyfrowych, 

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia (w przypadku osób 
z niepełnosprawnościami),  

 Ankieta dotycząca potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku osób 
z niepełnosprawnościami), 

 Oświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku osób pracujących), 

 Zaświadczenie z Urzędu Pracy (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych), 

 Deklaracja chęci powrotu lub wejścia na rynek pracy w związku z udziałem w projekcie (w przypadku osób 
biernych zawodowo). 

                                                                                                                                                                                                               
7
 Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby 

posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracują ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub 
szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również 
uznawane za pracujących. 



 

  

Powyższe dokumenty dostępne są na podstronie internetowej www.projektyokcjo.pl w zakładce Projekty 
Europejskie, oraz możliwe do uzupełnienia w siedzibie Biura Projektu pod adresem: ul. Partyzancka 7/5, 63-400 
Ostrów Wielkopolski, a także na spotkaniach rekrutacyjnych u Koordynatorki Projektu. W przypadku potrzeby (na 
wyraźną prośbę telefoniczną) dokumenty zostaną wysłane do Kandydata/Kandydatki pocztą tradycyjną. 
c) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 
3. Osoby z niepełnosprawnościami mogą zgłaszać się do projektu telefonicznie oraz mailowo. 
4. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu decyduje 
Komisja Rekrutacyjna. 

 
III. Etapy rekrutacji do projektu 

 
1. Jawna, bezpośrednia i otwarta rekrutacja do projektu będzie odbywać się na terenie województwa 
wielkopolskiego w trybie ciągłym od 01.12.2019 r. do 30.09.2020 r. Rekrutacja będzie odbywać się w 10 turach (co 
miesiąc rekrutacja średnio 36 osób).   
2. Rekrutacja zostanie zawieszona w przypadku osiągnięcia 100% Uczestników/czek przewidzianych w projekcie 
wraz z listą rezerwową. 
3. Kandydaci/Kandydatki zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych 
dokumentów wymienionych w §2 ust. I Informacje ogólne, pkt. 3 osobiście do Biura Projektu lub na spotkanie 
rekrutacyjne, bądź w formie przesłania ich pocztą tradycyjną na adres: ul. Partyzancka 7/5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski. 
4. Komisja Rekrutacyjna będzie zbierać się raz w miesiącu, na jej posiedzeniu zostanie utworzona lista osób 
z najwyższą liczbą punktów (lista podstawowa) - średnio 36 osób na turę oraz lista rezerwowa - 4 osoby na turę. 
Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokoły z każdego posiedzenia. 
5. Organizator projektu zastrzega sobie brak konieczności tworzenia listy rezerwowej w przypadku, gdy nie zostanie 
zebrana wystarczająca liczba osób do jej utworzenia. 
6. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować Uczestników/-czki do projektu na podstawie: 
a) oceny formalnej, której podlegać będzie: 

 kompletność dokumentacji rekrutacyjnej, 

 spełnienie kryterium grupy docelowej projektu. 
Istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia brakujących danych w formularzu/brakujących dokumentów. 
b) oceny merytorycznej (ocena punktowa na podstawie kryteriów premiujących (maksymalnie do zdobycia 89 pkt.): 

 osoby w wieku 50 lat i więcej  +30 pkt., 

 osoby z miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społ. -gosp. +30 pkt., 

 osoby bierne zawodowo +5 pkt., 

 osoby bezrobotne +3 pkt., 

 osoby pracujące +1 pkt, 

 kobiety +2 pkt., 

 osoby z niepełnosprawnościami +2 pkt., 

 poziom kompetencji językowych/komputerowych (na podstawie testu i rozmowy, osobą oceniającą będzie 
lektor/trener, im niższe kompetencje tym więcej punktów) + 0-20 pkt. 

7. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów (lista podstawowa), z zastrzeżeniem 
osiągnięcia założonych wskaźników, w tym z zachowaniem proporcji kobiet i mężczyzn. W przypadku uzyskania 
równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń (w przypadku zgłoszeń pocztą tradycyjną za datę zgłoszenia 
uznaje się datę wpływu). 
8. Osoby w wieku 50 lat i więcej oraz mieszkańcy miast średnich będą traktowani priorytetowo w procesie 
rekrutacji. 
9. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu mniejszej liczby punktów zostaną wpisane na listę 
rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji Uczestnika/-czki z listy podstawowej (przy zrealizowaniu 
maksymalnie 10% godzin szkolenia), pod warunkiem uzupełnienia zaległości we własnym zakresie.  
10. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów grupy docelowej 
oraz  danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym na wzorze dostarczonym przez Organizatora Projektu  
na pierwszych zajęciach. 



 

  

11. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu po podpisaniu 
oświadczenia Uczestnika/-czki o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia potwierdzającego 
spełnienie kryteriów grupy docelowej oraz umowy szkoleniowej. 
12. Za wyłonienie Uczestników/czek Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

 Koordynatorka Projektu 

 Ekspert ds. rozliczeń 
13. Kandydatki/Kandydaci do projektu zostaną poinformowani  po posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej (mailowo, 
pocztą lub telefonicznie) o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie. 
 

§ 3 
Zakres wsparcia 

 
1. W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia: 

 Szkolenia podnoszące kompetencje językowe – język angielski dla 108 UP, 
- poziom 0-A1, 120 godzin lekcyjnych, 4 grupy 12-osobowe, 
- poziom A1-A2, 120 godzin lekcyjnych, 3 grupy 12-osobowe, 
- poziom A2 -B1, 120 godzin lekcyjnych, 2 grupy 12-osobowe. 

 Szkolenia podnoszące kompetencje językowe – język niemiecki dla 60 UP, 
- poziom 0-A1, 120 godzin lekcyjnych, 2 grupy 12-osobowe, 
- poziom A1-A2, 120 godzin lekcyjnych, 2 grupy 12-osobowe, 
- poziom A2-B1, 120 godzin lekcyjnych, 1 grupa 12-osobowa. 

 Szkolenia podnoszące kompetencje TIK – szkolenia komputerowe dla 192 UP, obejmujące wszystkie 
obszary (5) i kompetencje(21) DIGCOMP na poziomie: 
- poziom A 80 godzin zegarowych, 13 grup śr. 12-osobowych – 156 UP, 
- poziom B 80 godzin zegarowych, 3 grupy śr. 12-osobowe – 36 UP. 

 
§ 4 

Organizacja wsparcia 
 

1. Szkolenia realizowane będą na terenie województwa wielkopolskiego, w miejscowościach, w których zbiorą 
się grupy szkoleniowe.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń i zajęć oraz miejsca 
szkolenia. Uczestnicy/-czki o zmianach będą informowani na bieżąco. 

3. Własnoręcznym podpisem każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu potwierdza obecność na listach 
obecności, otrzymanie materiałów szkoleniowych przewidzianych w Projekcie oraz odbiór zaświadczenia 
o ukończeniu poszczególnych szkoleń.  

4. W ramach projektu Uczestnicy/-czki otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci materiałów szkoleniowych: 

a) W przypadku szkoleń językowych wszystkim Uczestnikom/-czkom Projektu Organizator Projektu 
gwarantuje podręczniki (wraz z ćwiczeniami i płytą CD). 

b) W przypadku szkoleń komputerowych Uczestnikom/-czkom przysługuje podręcznik, pendrive ze skryptem 
w formie elektronicznej, teczka, notatnik, długopis. 

 
§5 

Uprawienia i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu 
 

1. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zobowiązani są do: 
-regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 
-potwierdzania uczestnictwa własnoręcznym podpisem każdorazowo na liście obecności, 
-wypełniania ankiet i testów (weryfikujących postęp w nauce) związanych z realizacją projektu 

i monitoringiem jego późniejszych rezultatów. 



 

  

2. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania Organizatora Projektu o wszystkich 
zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w Projekcie. 

3. Warunkiem ukończenia projektu jest udział w zajęciach z zachowaniem odpowiedniej frekwencji. 
Uczestnik/-czka Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć w ramach szkolenia 
podnoszącego kompetencje TIK lub każdego modułu szkolenia podnoszącego kompetencje językowe (jeden 
moduł - 60 h) pod rygorem skreślenia z listy Uczestników/-czek. 

4. Uczestnik/-czka szkolenia językowego zobowiązany jest przystąpić do egzaminu zewnętrznego 
potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem 
Opisu Kształcenia Językowego). 

5. Uczestnik/-czka szkolenia komputerowego zobowiązany jest przystąpić do egzaminu zewnętrznego 
potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych. 
 

§6 
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

 
1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik/-czka Projektu zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 

do Organizatora Projektu pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, mailem bądź za pośrednictwem 
poczty), jak również zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego na początku szkolenia podręcznika oraz  
pozostałych otrzymanych materiałów szkoleniowych. 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.  

3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu z listy 
Uczestników/-czek Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.  

4. Jeżeli Uczestnik/-czka Projektu z własnej winy nie ukończy szkolenia w ramach projektu Organizator Projektu 
może zobowiązać Uczestnika/-czkę Projektu do zwrotu kosztów szkolenia (w zależności od jego rodzaju) 
proporcjonalnie do odbytego wsparcia, chyba, że nieukończenie szkolenia nastąpiło z przyczyn niezawinionych 
przez Uczestnika/-czkę Projektu. Przy czym koszt przypadający na Uczestnika/czkę Projektu uczestniczącego w: 
a) szkoleniu z języka angielskiego wynosi 1 962,82 zł,  
b) szkoleniu z języka niemieckiego wynosi 1 984,70 zł, 
c) szkoleniu podnoszącym kompetencje TIK z egzaminem podstawowym wynosi 2 282,00 zł, 
d) szkoleniu podnoszącym kompetencje TIK z egzaminem średniozaawansowanym wynosi 2 532,00 zł.  
Organizator Projektu może odstąpić od obciążenia Uczestnika/-czki Projektu kosztami wyłącznie na podstawie 
pisemnego wniosku Uczestnika/-czki  Projektu wraz z odpowiednim umotywowaniem. 

 
§7 

Zasady monitoringu 
 

1. Wszyscy Uczestnicy/-czki Projektu mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów 
monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora, w tym ankiet dotyczących oceny i jego 
rezultatów. 

2. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 
Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 

1.  Uczestnik/-czka Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu. 
2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu. 
3.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.05.2020 r. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia 
zmian do regulaminu. Aktualny regulamin Organizator umieszczać będzie na podstronie internetowej projektu. 
 


